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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Сучасний період глобалізації визначається 

активною трансформацією соціально-економічних систем різного рівня, яка в 

значній мірі викликана посиленням впливу соціальних факторів на 

економічний розвиток, гуманізацією і соціалізацією суспільного життя, 

уніфікацією соціальних стандартів, зростанням конкуренції між державами 

загального добробуту. 

Перманентно підвищується значущість глобального та 

наднаціонального регулювання соціальних процесів, головними 

інструментами якого на глобальному рівні є міжнародні програми в сфері 

розвитку, на національному рівні – соціальна політика як вимір суспільних 

пріоритетів, умова для накопичення інтелектуального капіталу, що базується 

на спеціальних методах реалізації, впливає на параметри розвитку економіки. 

Країни Євро-середземноморського партнерства (ЄСП) в умовах політичної та 

економічної нестабільності достатньо успішно вирішують завдання 

прискорення соціального розвитку та наближення до стандартів розвинутих 

країн світу. Дослідження соціальних факторів економічного розвитку в 

країнах ЄСП є актуальним у зв’язку зі значним впливом на глобальну та 

європейську економічну і політичну стабільність. 

Істотний внесок у дослідження особливостей глобалізації здійснили 

такі вчені, як А. Аррадураі, І. Валлерстайн, Р. Ванн дер Хевен, Е. Гідденс, 

Л. Гринін, Б. Гюнтер, Г. Дігер, Т. Левітт, Ю. Макогон, Р. Робертсон, 

М. Рубцова, П. Самімі, О. Силіна, Г. Френч, І. Хаджинов. Теоретичним та 

практичним аспектам оцінки соціальних факторів економічного розвитку та 

формування соціальних політик присвячені дослідження таких провідних 

вітчизняних та зарубіжних науковців, як: В. Багдасарян, С. Калініна, 

Дж. Кларк, А. Колот, О. Крентовська, В. Куриляк, Ю. Мащенко, В. Ойкен, 

А. Сіленко, Т. Сидорина, С. Сулакшин, Р. Тітмусс, Ф. Фабріциус, Ф. Хайек, 

Д. Хелд, Й. Шумпетер, В. Якунін та інші. 
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Разом с тим, недостатньо уваги приділяється обґрунтуванню 

принципів управління соціальними факторами економічного розвитку, 

фрагментарно розглядається міжнародне багатостороннє та двостороннє 

співробітництво в сфері соціального розвитку в межах Євро-

середземноморського партнерства. Вимагають подальшого дослідження 

проблеми соціального розвитку країн угоди та обґрунтування стратегічних 

пріоритетів розвитку соціальних політик. Існує нагальна потреба в 

удосконаленні співробітництва ЄС та Палестини у соціальній сфері. Все 

вищезазначене обумовило вибір теми дослідження, визначило його мету, 

завдання та зміст. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт 

Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла 

Туган-Барановського, а саме держбюджетної теми «Механізм міжнародного 

менеджменту в умовах глобальної нестабільності» (номер держреєстрації 

0113U000638, 2013-2015 рр.), у рамках якої автором розроблено рекомендації 

щодо удосконалення соціальної політики на національному та 

корпоративному рівнях. 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

поглиблення теоретико-методичних основ дослідження соціальних факторів 

економічного розвитку країн в умовах глобалізації та розробка науково-

практичних рекомендацій щодо удосконалення соціальної політики країн 

Євро-середземноморського партнерства.  

Для досягнення мети в роботі поставлено і вирішено наступні задачі: 

 визначити сутність, виміри та вплив глобалізації на соціально-

економічні процеси; 

 охарактеризувати еволюцію соціальних факторів економічного 

розвитку; 

 визначити інструменти та принципи управління соціальними 

факторами економічного розвитку, обґрунтувати специфіку соціальної 
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політики як механізму реалізації національних та міжнародних програм 

соціально-економічного розвитку; 

  охарактеризувати особливості еволюції міжнародного 

співробітництва в сфері соціального розвитку в межах Євро-

середземноморського партнерства;    

 визначити проблеми, динаміку соціального розвитку країн Євро-

середземноморського партнерства та проаналізувати двостороннє 

співробітництво ЄС та країн ЄСП у соціально-економічній сфері; 

 обґрунтувати стратегічні пріоритети розвитку соціальної політики 

країн Євро-середземноморського партнерства;  

 здійснити оцінку соціальних факторів економічного розвитку 

Палестини та розробити концептуальні засади удосконалення 

співробітництва ЄС та Палестини в соціальній сфері. 

Об'єктом дослідження є економічний розвиток країн Євро-

середземноморського партнерства в умовах глобалізації. 

Предметом дослідження є теоретико-методологічні засади та 

організаційно-економічні механізми регулювання соціальних факторів 

економічного розвитку країн Євро-середземноморського партнерства. 

 Методи дослідження. Дослідження ґрунтується на принципах 

єдності теорії та практики, діалектичному методі пізнання та системному 

підході. Методологічною основою роботи є теоретичне узагальнення, 

метод індукції та дедукції (для дослідження сутності та виміру 

глобалізації); абстрактно-логічний підхід (при дослідженні еволюції 

соціальних факторів економічного розвитку та міжнародного 

співробітництва в сфері соціального розвитку в межах Євро-

середземноморського партнерства); методи системного аналізу та синтезу 

(при визначенні інструментів та принципів управління соціальними 

факторами економічного розвитку); структурний підхід та статистичні 

методи (при визначенні проблем та дослідженні динаміки соціального 

розвитку країн Євро-середземноморського партнерства); інституційно-
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компаративний підхід (при аналізі двостороннього співробітництва ЄС та 

країн ЄСП); системно-структурний підхід (при визначенні пріоритетів 

розвитку соціальної політики країн ЄСП); метод аналогії (при розробці 

концептуальних засад удосконалення співробітництва ЄС та Палестини в 

соціальній сфері). 

Інформаційною базою дисертаційної роботи є широке коло наукових 

джерел: монографічні дослідження вітчизняних і зарубіжних економістів, 

офіційні статистичні та аналітичні матеріали провідних міжнародних 

організацій (ЮНКТАД, СОТ, МВФ, група Світового Банку, ОЕСР), 

статистичних відомств і центральних органів влади ЄС та Палестини, 

нормативно-правові акти та міжнародні договори ЄС та Палестини, 

матеріали наукових періодичних видань, Інтернет-ресурси. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розвитку 

теоретико-методичних засад дослідження соціальних факторів економічного 

розвитку країн в умовах глобалізації та розробці науково-практичних 

рекомендацій щодо удосконалення соціальної політики країн Євро-

середземноморського партнерства, у тому числі Палестини.  

Основні положення, які формують наукову новизну результатів 

проведеного дослідження, полягають у наступному: 

удосконалено:  

теоретичні засади дослідження соціальних факторів економічного 

розвитку через визначення етапів еволюції пріоритетів досліджень, 

обґрунтування причини змін в категоріальному апараті: 1 етап – філантропо-

піклувальний (IV ст. до н.е. – XIV ст.) – соціальні стандарти, ліквідація 

злиденності, поділ праці, освіта; 2 етап – гуманістичний (XIV-XVII ст.) – 

гуманізм у соціальних відносинах, соціальні стандарти, освіта, гендерна 

рівність; 3 етап – відродженсько-ліберальний (XVII – ХІХ ст.) – освіта, 

державне регулювання міжнародної торгівлі, зв’язок між соціальними та 

економічними процесами, бідність, соціальне забезпечення і соціальна 

політика; 4 етап – період формування та реалізації соціальної політики  
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(кінець XIХ ст. – ХХ ст.) – соціальна політика, соціальне страхування, 

зв’язок соціальної та економічної політик; 5 етап – сучасний період (кінець 

ХХ ст. – по теперішній час) – бідність, соціальні ризики, соціальна політика 

як чинник міжнародного економічного розвитку, залежність соціального 

прогресу від інновацій, соціальна справедливість, рівність, безпека, 

потенціал економічного прогресу, капітал, концепція соціального добробуту, 

міжнародне співробітництво в соціальному секторі, що дозволило окреслити 

особливості трансформації наукових поглядів щодо соціальної складової 

економічного розвитку, обґрунтувати соціально-економічні проблеми 

кожного періоду, визначити усталені та новітні соціальні чинники 

економічного зростання; 

теоретико-методологічні засади дослідження соціальних факторів 

розвитку, які розвивають існуючу методологічну основу, що визначається 

раніше обґрунтованими принципами (комплексного управління соціальною 

складовою розвитку, стійкої і непохитної прихильності меті, врахування 

взаємозв’язку та взаємозумовленості соціальних та економічних факторів 

розвитку, міжнародної причетності тощо), до яких запропоновано включення 

принципів партнерських відносин (між урядами, парламентами, 

роботодавцями, працівниками, громадськими організаціями, що дозволить 

вирішувати виникаючі проблеми на основі консенсусу і взаєморозуміння); 

національної відповідальності (обов’язок держави виконувати зобов’язання 

щодо темпів, стандартів соціального розвитку, виконання завдань сталого 

розвитку, який базується на регуляторних правовідносинах) з метою  

прискорення темпів соціально-економічного розвитку. Визначено, що 

головними інструментами впливу на соціальні фактори на міжнародному 

рівні є міжнародні програми в сфері розвитку, на національному рівні – 

соціальна політика, яка є виміром суспільних пріоритетів, формує умови для 

накопичення інтелектуального капіталу, базується на спеціальних методах 

реалізації, впливає на параметри розвитку економіки; 
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концептуальний підхід до дослідження співробітництва у соціальній 

сфері в межах Євро-середземноморського партнерства. Зокрема, виділено 

інституціональну складову та обґрунтовано її трансформацію за сферами та 

направленістю взаємодії у зв’язку зі змінами пріоритетів в економічній 

політиці ЄС: 60-80-ті роки – взаємодія в сфері трудових відносин (60-ті роки 

– вектор «прийом та підтримка» трудових мігрантів, 70-80 роки – вектор 

«обмеження та повернення»); 90-ті роки – забезпечення соціальної 

стабільності та безпеки, розвиток систем освіти та охорони здоров’я, 

зростання зайнятості; ХХI ст. – соціальне страхування, охорона 

навколишнього середовища, освітнє та наукове співробітництво, міграція, 

повага до прав людини, гуманітарна допомога;  

отримали подальшого розвитку: 

систематизація проблем соціального розвитку країн Євро-

середземноморського партнерства (крім Ізраїлю): в управлінській сфері 

(неспроможність державних та інтеграційних інституцій реалізувати в повному 

обсязі регіональні соціальні програми, відсутність стратегічних планів 

розвитку взаємодії, реалізація принципу мультикультуралізму та 

рестриктивна міграційна політика ЄС), в економічній сфері (від’ємний 

платіжний баланс, низькі обсяги прямих іноземних інвестицій, застаріла 

структура економіки, значний рівень економічної асиметрії), у соціальній 

сфері (значні темпи зростання чисельності населення, високий рівень 

безробіття, недостатній рівень розвитку систем освіти та охорони здоров’я, 

низький рівень фінансування соціального захисту населення). Визначено, що 

подібна ситуація стримує людський розвиток, соціальний прогрес, знижує 

рівень конкурентоспроможності національних економік (показники 

соціального та інституціонального розвитку Всесвітнього економічного 

форуму корелюють з  економічними показниками  базового рівня, 

ефективності та інновацій);   

визначення стратегічних пріоритетів розвитку та організаційно-

економічних засад розробки соціальної політики в країнах Євро-
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середземноморського партнерства з виділенням трьох рівнів: регіонального, 

двостороннього, національного. На регіональному рівні – здійснення програм 

розвитку інституціональної системи взаємодії з домінуючою соціальною 

складовою в інтеграційних процесах; формування/удосконалення діяльності 

організацій, які забезпечують інтеграційні процеси; створення фондів 

розвитку з використанням міжнародних та регіональних ресурсів, діяльність 

яких має базуватися на принципах еволюційності, системності, 

функціональності, добровільності, прозорості, правової забезпеченості. На 

двосторонньому рівні – підвищення якості управління проектами. На 

національному рівні – формування та реалізація стратегій соціального 

розвитку, які передбачають сприяння зайнятості, скорочення рівня 

«соціального виключення», удосконалення  систем державних соціальних 

гарантій, освіти та охорони здоров’я, формування механізмів соціальної 

інтеграції та стратегій регіонального розвитку; 

концептуальні засади удосконалення співробітництва ЄС та 

Палестини в соціальній сфері, які, на відміну від існуючих, включають 

економічний блок (реалізація програм зростання зайнятості; розвиток 

промислової, сільськогосподарської, транспортної інфраструктури), 

управлінський блок (удосконалення системи державного управління та 

соціального захисту), інноваційний блок (розвиток системи освіти та 

науково-технічної діяльності), що дозволить підвищити ефективність 

секторальних програм соціального розвитку. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у розробці 

науково-практичних положень, висновків та рекомендацій щодо розвитку 

соціальної політики країн Євро-середземноморського партнерства, у тому 

числі Палестини. 

Рекомендації та пропозиції, викладені у дисертації, впроваджено у 

практичну діяльність Управління економіки виконкому Криворізької міської 

ради (довідка № 987/01-07 від 17.05.2016 р.) – концептуальний підхід до 

дослідження співробітництва у соціальній сфері з оцінкою інституціональної 
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складової та обґрунтуванням її трансформації за сферами та направленістю 

взаємодії; Запорізької торгово-промислової палати (довідка № 1548/р від 

04.05.2016 р.) – визначення стратегічних пріоритетів розвитку та організаційно-

економічних засад розробки соціальної політики в країнах Євро-

середземноморського партнерства; ТОВ «Альянс+» (довідка № 158/В від 

18.04.2016 р.) – методологічні засади  дослідження соціальних факторів 

економічного розвитку; концептуальний підхід до дослідження 

співробітництва у соціальній сфері; систематизація проблем соціального 

розвитку країн Євро-середземноморського партнерства; ТОВ «Інформаційні 

технології» (довідка № 576 від 22.04.2016 р.) – теоретичні  засади  

дослідження соціальних факторів економічного розвитку через визначення 

етапів еволюції пріоритетів досліджень; концептуальні засади удосконалення 

співробітництва ЄС та Палестини у соціальній сфері; ТОВ «Альбіон» 

(довідка № 179/04/2016 від 15.04.2016 р.) – визначення стратегічних 

пріоритетів розвитку та організаційно-економічних засад розробки соціальної 

політики в країнах Євро-середземноморського партнерства; обґрунтування 

проблем, динаміки соціального розвитку країн Євро-середземноморського 

партнерства та аналіз двостороннього співробітництва ЄС та країн Євро-

середземноморського партнерства. 

Отримані наукові результати також використовуються у навчальному 

процесі Донецького національного університету економіки і торгівлі імені 

Михайла Туган-Барановського МОН України при розробці навчально-

методичного забезпечення і викладанні дисциплін «Міжнародна економіка», 

«Економіка країн світу» (довідка № 744 від 24.05.2016 р.). 

Особистий внесок автора. Усі результати дослідження, які 

відображено у дисертаційній роботі, отримані здобувачем самостійно й 

відбивають авторський підхід до вирішення завдання щодо поглиблення 

теоретико-методичних основ дослідження соціальних факторів економічного 

розвитку країн в умовах глобалізації та розробки науково-практичних 

рекомендацій щодо удосконалення соціальної політики країн Євро-
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середземноморського партнерства, у тому числі Палестини. Отримані 

висновки та результати дослідження знайшли відображення у наукових 

публікаціях автора.  

Апробація результатів дослідження. Основні положення 

дисертаційної роботи доповідалися, обговорювалися й отримали схвалення 

на 5 міжнародних конференціях: «Бізнес та умови його розвитку: 

національний і міжнародний дискурси» (м. Донецьк, 2014 р.); «Сучасні 

наукові погляди на економічний розвиток країни: теорії та пропозиції» 

(м. Ужгород, 2015 р.); «Тенденції планування та реформування економіки в 

сучасних умовах» (м. Київ, 2016 р.); «Актуальні напрями забезпечення 

ефективності економіки країни» (м. Запоріжжя, 2016 р.); «Наука без меж» 

(м. Шеффілд, Великобританія, 2016 р.). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 13 наукових 

праць загальним обсягом 23,2 д.а., з яких особисто автору належить 5,15 д.а., 

з них – одна колективна монографія обсягом 18,7 д.а., з яких особисто автору 

належить 1,4 д.а., 6 статей у наукових фахових виданнях загальним обсягом 

3 д.а., з яких особисто автору належить 2,5 д.а., у тому числі у наукових 

періодичних виданнях України, включених до міжнародних наукометричних 

баз, – 4 роботи загальним обсягом 2 д.а., з яких особисто автору належить 

1,75 д.а. 

Обсяг і структура дисертаційної роботи. Дисертація складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел з 283 

найменувань, 11 додатків. Зміст роботи викладено на 177 сторінках 

друкованого тексту, включаючи 14 рисунків на 8 сторінках і 21 таблицю на 17 

сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ  ФАКТОРІВ  

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

1.1. Сутність, виміри та вплив глобалізації на соціально-економічні 

процеси. 

 

Останні десятиріччя розвитку світового господарства, безумовно, є 

періодом зростання глобалізаційних тенденцій, які мають прояви в діяльності 

міжнародних організацій та регіональних інтеграційних угруповань, в  

тенденціях розвитку міжнародної торгівлі, інвестування, регулювання 

фінансових диспропорцій тощо. 

Посилення зв’язків між суб’єктами господарювання призводить до 

формування нових підходів до регулювання соціально-економічних процесів, 

які покликанні не тільки забезпечити зростання економіки, а й створити 

передумови для стійкого розвитку. Тенденція до об'єднання викликана 

потребою вирішення поставлених перед людством глобальних проблем, 

таких, як загроза ядерної катастрофи, тероризм, потепління та екологічні 

трансформації, виклики в сфері охорони здоров'я і космосу. 

Загальновизнаним фактом є прискорення глобалізаційних процесів у 

всіх сферах суспільного життя, а спектр їх впливу розширився за межі 

економічної діяльності, розповсюдився на соціальні, культурні, політичні 

механізми і явища. Практично всі країни виявилися втягнутими в тій чи 

іншій мірі в процеси глобалізації через посилення взаємозалежності країн, 

суб'єктів господарювання та індивідуумів у всьому світі. На сучасному етапі 

глобалізація супроводжується зміною ролі інститутів сім'ї, суспільства, 

бізнесу, держави, міжнародних організацій.  

Глобальна економіка стає глобальним імперативом. Якщо раніше 

світова економіка була полем, на якому діяли суверенні держави, то тепер 
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світова економіка перетворюється в самостійний суб'єкт, який діє на полі 

національних держав [1].  

Розвиток і вдосконалення світогосподарських зв'язків є досить 

складним, суперечливим процесом. Розуміння його складності призвело ще в 

40-і роки минулого століття до формування міжнародних організацій, які 

мають на меті створення механізмів регулювання, заснованих на визнанні 

незалежності національних господарств, врахуванні самобутності розвитку, 

необхідності підтримки держав, які розвиваються, та створенні єдиних та 

простих умов включення в міжнародний поділ праці. Однак, необхідно 

зазначити, що велика кількість завдань, яка поставала перед міжнародними 

інституціями, і наразі є невирішеною. З’являються нові проблеми, 

формуються глобальні виклики, що призводить до розпорошування уваги, 

зміни пріоритетів розвитку світової спільноти. Крім того, все більш 

важливим стає необхідність врахування специфіки розвитку окремих регіонів 

та країн світу, особливостей стратегій розвитку інтеграційних об’єднань, 

поява яких викликана спільними завданнями та необхідністю подолання 

спільних проблем. 

Основними критеріями, що відрізняють різні господарські системи, є 

можливості використання інноваційної техніки і технології виробництва, а 

також ступінь оволодіння принципами ринкового устрою економіки. Таким 

чином, світова економічна система, яка все ще визначається наявністю 

асиметрії розвитку її суб'єктів, набуває ознак уніфікації різних механізмів 

свого функціонування.  

Сучасна економіка носить глобальний характер, тому і механізми 

управління мають носити глобальний характер. 

З моменту появи в науковому обігу терміну «глобалізація» дослідники 

прив'язували його значення до економіки. Глобалізацію до кінця 80-х років 

ХХ століття пов'язували з інтернаціоналізацією. Виходячи з цієї тези, багато 

економістів, такі як П.Самімі [2], С. Галебські [3], Р.Гросс [4] та ін., 

вважають глобалізацію проявом інтернаціоналізації. Однак, розгляд 
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глобалізації в сфері економічної діяльності не може обмежуватися лише її 

зв'язком з інтернаціоналізацією. Як слушно зазначає Л.В.Проданова, «сучасні 

світові трансформаційні процеси характеризуються не тільки перерозподілом 

влади, власності, доходів, але і формуванням центрів суспільного прогресу. 

Спостерігається поступовий перехід від конкуренції на світових ринках до 

конкуренції умов, які створюються державами для життя людей, і отже для 

розвитку суспільства. Критерієм прогресу суспільства ... є високий рівень 

соціального і економічного благополуччя його членів. Особливістю 

сучасного етапу розвитку світової капіталістичної соціально-економічної 

системи, в рамках якої розвиваються численні національні системи, є 

трансформаційні процеси, які здійснюються під впливом так званих 

надекономічних факторів (культурних, освітніх) внаслідок прогресу 

постіндустріальних технологій, соціалізації, гуманізації та екологізації 

суспільного життя» [5]. 

Процеси глобалізації з 70-х років ХХ століття стають домінуючими в 

дослідженнях соціологів, причому основні роботи цього часу «обмежувалися 

головним чином економічною сферою» [6], з 80-х років «деякі дослідники 

починають приділяти все більшу увагу політичним і культурним аспектам 

глобалізації», причому акцент робиться на обґрунтування «ослаблення 

впливу національної держави і одночасне зростання ролі різних міжнародних 

організацій, а також інтернаціональних за своїм складом соціальних рухів», в 

останні роки все більша увага приділяється оцінці впливу трансформації 

соціальних факторів на процеси економічної модернізації [7-9]. 

Глобалізація являє собою складний, суперечливий і багаторівневий 

процес, що формується з наслідків різних економічних, політичних, 

культурних та соціальних явищ. У зв'язку з цим в останні роки в науковій 

економічній, соціологічній, політологічній літературі активізувалася дискусія 

про сутність поняття «глобалізація» і про її ключові характеристики. Серед 

дослідників, які присвятили свої роботи вивченню феномена глобалізації, 

слід зазначити О.І. Уткіна [10], В.Л. Іноземцева [11], М.І. Делягіна [12], 
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Е. Гідденса [13], Р. Робертсона [14], Б.Г. Гюнтера [15], Р. Ванн дер Хевена 

[16], Л.Є. Гриніна [17], І.Г. Володимирового [18]. 

Однак, до теперішнього часу дана дискусія не отримала логічного 

завершення у вигляді чітко сформульованого розуміння сутності глобалізації 

як феномену та тенденції, переліку сфер поширення глобалізаційних процесів, 

їх ознак, що обумовлюють їх відмінність від інших процесів та 

характеризують закономірності розвитку економіки і суспільства на 

загальносвітовому рівні (інтернаціоналізації господарської життя, 

прискорення регіональної економічної інтеграції, посилення впливу 

міжнародних організацій). На наш погляд, рішення поставлених завдань не 

представляється можливим без ретельного критичного аналізу існуючих на 

даний момент різноманітних підходів до тлумачення сутності глобалізації, її 

вимірювань і елементів, що дозволить раціоналізувати подальші наукові 

дослідження в зазначеному напрямку. 

Традиційно вважається, що термін «глобалізація» був введений в 

лексикон суспільних наук Т. Левіттом, який визначив її як феномен злиття 

ринків окремих продуктів, вироблених багатонаціональними корпораціями 

[19], тобто акцентував увагу на глобалізаційних зрушеннях саме в 

економічній системі. Однак, ще у 1970-ті рр. І. Валлерстайн в межах 

мікросистемної соціологічної теорії сформулював перше глобалістське 

уявлення про тенденції розвитку сучасного суспільства [20]. А дослідниця 

теорії глобалізації А.М. Жданова стверджує, що термін «глобалізація» 

вперше було вжито в 1952 р. для позначення цілісного уявлення 

накопиченого досвіду в сфері освіти [21]. 

Термін «глобалізація», зародившись як позначення специфічного 

феномена, протягом декількох десятиліть отримав нового смислового 

навантаження та почав позначати більш широкий спектр явищ в різних 

сферах суспільного життя. Надання пріоритету в авторстві даного терміну 

Т. Левітту пояснюється тим, що до кінця ХХ – початку ХХІ ст. процеси 
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глобалізації зачіпали переважно економічне життя суспільства, лише згодом 

почавши надавати помітний вплив у соціальній і політичній сферах [22]. 

У наступні роки дослідження сутності глобалізації та створення 

теоретичного базису для її вивчення призвели до формулювання безлічі 

авторських концепцій, парадигм глобалізації, автор кожної з яких 

формулював власне трактування цього терміну. У табл. 1.1 представлені 

найбільш поширені підходи до розуміння сутності глобалізації. 

Таблиця 1.1 

Основні підходи до трактування терміну «глобалізація» 

Підхід Автор Дефініція 

Е
к
о
н

о
м

іч
н

и
й

 

О.І. Уткін 

Глобалізація – це процес, який визначається ринковими, а не 

державними силами, тобто збалансованістю бюджету, 

відкритістю інвестицій та ринкових потоків, стабільністю 

валюти 

В.Л. Іноземцев 

Глобалізація – це процес перетворення регіональних соціально-

економічних систем, які досягли високого ступеня 

взаємозалежності, в єдину всесвітню систему, що розвивається 

на базі уніфікованих закономірностей; це перетворення ряду 

відокремлених світогосподарств в світову економіку 

М.І. Делягін 

Глобалізація – це процес формування і подальшого розвитку 

єдиного загальносвітового фінансово-економічного простору на 

базі нових, переважно комп'ютерних технологій 

С
о
ц

іа
л
ьн

и
й

 Е. Гідденс 

Глобалізація являє собою інтенсифікацію всесвітніх соціальних 

течій, в результаті яких віддалені регіони виявляються 

пов'язаними один з одним в тому сенсі, що місцеві події 

відображають події, що відбуваються за багато миль від них, і 

навпаки 

Р. Робертсон 
Глобалізація – це стиснення світу і зростаюче усвідомлення 

світової спільноти як єдиного цілого 

О.В. Силіна 

Глобалізація – засіб і процес посилення єдності світу, 

конструктивний, основоположний принцип формування 

глобального суспільства в перспективі 

К
о

м
п

л
ек

сн
и

й
 

Б.Г. Гюнтер, 

Р. Ванн дер 

Хевен 

Глобалізація являє собою поступову інтеграцію елементів 

світової економіки і світової спільноти в єдине ціле під впливом 

нових технологій, нових економічних відносин, а також 

відповідних національних і міжнародних політик, що 

розробляються і реалізуються різними акторами, включаючи 

національні уряди, міжнародні організації, ділові кола та 

інститути громадянського суспільства 

Пан Гі Мун  

Глобалізація означає все більш складний комплекс 

транскордонних взаємодій між фізичними особами, 

підприємствами, інститутами і ринками. Різноманітні завдання, 

які вона ставить, держави не можуть успішно вирішувати тільки 

власними силами, що свідчить про необхідність зміцнення 

багатостороннього співробітництва 
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Продовження таблиці 2.1 

 Л.Е. Гринін 

Глобалізація – це процес всесвітньої економічної, політичної та 

культурної інтеграції та уніфікації, основним наслідком якого є 

світовий поділ праці, міграція, концентрація капіталу, людських 

і виробничих ресурсів, стандартизація законодавства, 

економічних і технологічних процесів, а також зближення і 

злиття культур різних країн. Це об'єктивний процес, який 

носить системний характер, тобто охоплює всі сфери життя 

суспільства. 

Джерело: Складено автором. 

 

Наведені вище дефініції терміна «глобалізація» систематизовані за 

ключовими рушійними силами і сферою протікання глобалізаційних 

процесів: одні дослідники (О. Уткін, В.Л. Іноземцев, М.І. Делягін) 

дотримуються думки про пріоритетність світової економіки як сфери 

розвитку і поширення глобалізації. Інші дослідники (Е. Гідденс, Р. Робертон) 

розвивають ідею про те, що людський, соціальний вимір є основою для 

розвитку глобалізаційних процесів. Однак, у зв'язку з поширенням 

глобалізаційних процесів на всі сфери суспільного життя все частіше 

теоретики глобалізації приходять до її розуміння як комплексного процесу, 

що охоплює різноманітні аспекти розвитку людини і суспільства. 

І.Г. Владимирова стверджує, що глобалізація стала найважливішою 

характеристикою сучасної світової системи, що визначає хід її розвитку. 

Глобалізація в такому контексті є посилення взаємозалежності і 

взаємовпливу різних сфер суспільного життя і діяльності; вона зачіпає 

економіку, політику, ідеологію, соціальну сферу, культуру, екологію, 

безпеку, спосіб життя, умови існування людства [18]. 

Численність сфер суспільного життя, в яких протікають сучасні 

глобалізаційні процеси, призвела до того, що структура глобалізації як явища 

суспільного життя і розвитку людства ускладнилася. При цьому 

багатогранність сфер, в яких протікають глобалізаційні процеси, призводить 

до виділення безлічі аспектів дослідження глобалізації. Так, на думку 

В.В. Іванова, «число вимірювань нашого світу більше, ніж ми думали 

раніше» [25] і в кожному з цих вимірів відбувається рух в напрямку 
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глобалізації, глобального єдності того чи іншого напрямку розвитку людства. 

В даний час у науковій літературі виділяють безліч вимірів глобалізації, 

включаючи глобалізацію економічну, соціальну, політичну, технологічну, 

екологічну, культурну. Однак, така структуризація глобалізаційного процесу 

не є догмою. Так, технологічна глобалізація може розглядатися як елемент 

економічної глобалізації, оскільки міжнародний технологічний обмін, що 

відображає міжкраїнний рух технологій, тісно пов'язаний з розвитком 

продуктивних сил, який, в свою чергу, являє собою вихідний пункт розвитку 

економічної глобалізації [25]. 

Що стосується екологічної глобалізації, на виділенні якої акцентує 

увагу Х. Френч [26], то вона відображає комплексний вплив всіх інших 

вимірів глобалізаційного процесу на навколишнє середовище і, таким чином, 

може розглядатися як елемент економічної, соціальної, політичної 

глобалізації, а не як самостійний  вимір. 

Запропоноване А. Аппадураі явище культурної глобалізації, що 

представляє собою детериторізацію соціальних процесів, пов'язаних з 

включенням індивідуумів, що належать до різних культур, в процеси 

загальнопланетарного масштабу через міжособистісні зв'язки і зв'язки 

окремих особистостей з організаціями різних типів, що супроводжується 

втратою духовних зв'язків індивідуума, його культурної ідентичності з 

фізичним, територіально обмеженим простором, то необхідно відмітити, що  

переважання даного типу культури [27] є одним із аспектів глобалізації 

соціальної, оскільки передбачає включення індивідуума через 

трансформацію його культури в новий тип глобальних соціальних зв'язків. 

Феномен ідеологічної глобалізації передбачає загальнопланетарне 

поширення певних ідей, що знаходить відображення в сучасному пануванні 

ідей ліберального спрямування, які в переважній більшості країн здобули 

перемогу над комуністичною, консервативною та іншими ідеологіями [28]. 

Такий прояв ідеологічної глобалізації є невід’ємним елементом глобалізації 

політичної, яка, серед інших напрямків розвитку, забезпечує поширення в 
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глобальному масштабі політичних цінностей парламентаризму, плюралізму, 

дотримання норм міжнародного права, пріоритетність прав людини, 

дотримання принципу поділу влади і т.п. Всі зазначені політичні цінності 

належать до згаданої вище ліберальної ідеології, яка є основним об'єктом 

поширення в ході ідеологічної глобалізації, а, отже, логічно, ідеологічну 

глобалізацію слід розглядати як елемент глобалізації політичної. 

Таким чином, на наш погляд, обґрунтованим є виділення трьох 

основних вимірів глобалізації: економічної, соціальної, політичної [29], в 

рамках яких слід виділяти технологічний, культурний, ідеологічний, 

екологічний, а при необхідності інші субвиміри (рис. 1.1). 

 

Рис. 1.1. Структуризація вимірів глобалізації 

Джерело: Складено автором. 

 

Комплексне розуміння сутності глобалізації дозволяє визначити 

кінцеву мету, результат глобалізаційного процесу – формування нової 

глобальної економіки, глобального соціуму, глобальної політики  [15]. 

Досягнення цілей розвитку можливе за умови злагодженої дії рушійних 

сил глобалізації, що включають ряд факторів та інститутів, які забезпечують 

протікання глобалізаційних процесів. Фактори глобалізаційних процесів 

включають, перш за все, міжнародний рух товарів і послуг, міжнародний рух 

капіталу, міжнародний рух людських ресурсів, в тому числі робочої сили, 

Глобалізація 

 

економічна 

соціальна політична 

технологічна 

культурна 
ідеологічна 

екологічна 
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міжнародний рух технологій та інформації, процеси інтернаціоналізації і 

транснаціоналізації виробництва, формування глобальної інфраструктури. 

Характерною особливістю впливу зазначених факторів є двоїстий характер їх 

впливу. З одного боку, чинники глобалізації сприятливо впливають на 

об'єднання розрізнених елементів світової економічної, соціальної, 

політичної системи, а, з іншого боку, неоднорідність національних елементів 

цих систем, обумовлених відмінностями в рівнях економічного, соціального, 

політичного розвитку країн і народів світу протидіють тенденціям до 

об'єднання суспільства в планетарних масштабах, що обумовлює різну 

швидкість залучення окремих країн і регіонів світу в процеси глобалізації у 

всіх її вимірах. 

До інститутів, що забезпечує протікання глобалізаційних процесів, 

відносять лібералізацію руху товарів, послуг, капіталів, людських ресурсів, 

функціонування міжнародних інститутів регулювання та захисту прав 

інтелектуальної власності, інститутів вирівнювання добробуту населення, 

інститутів уніфікації та стандартизації національних політик у всіх сферах 

суспільного життя. Своєю діяльністю зазначені інститути забезпечують 

гомогенізацію глобального інституційного середовища, регламентують 

транскордонні потоки ресурсів, товарів, послуг тощо, сприяють формуванню 

глобальної економічної, соціальної, політичної систем. 

В результаті дії зазначених факторів та інститутів, що забезпечують 

протікання глобалізаційних процесів, відбувається інтенсифікація 

міжнародного руху товарів, послуг, фінансових, людських, інформаційних та 

інших ресурсів, здійснюється культурна трансформація, модернізація 

політичної системи суспільства на національному та міжнародному рівнях. 

Іншими словами, рушійні сили глобалізації у вигляді її чинників і інститутів, 

впливаючи на глобалізаційні процеси, самі піддаються впливу з боку 

останніх, виступаючи одночасно ефектами поширення глобалізації на всі 

сфери суспільного життя і посилення її впливу на розвиток людини і 

суспільства [29]. 



21 

 

Резюмуючи викладене, автором на основі комплексного підходу 

запропоновано трактування глобалізації як процесу інтенсифікації та 

поглиблення транскордонних економічних, політичних, соціальних зв'язків і 

взаємодій, що реалізуються на планетарному рівні під дією рушійних сил, 

включають фактори (міжнародний рух товарів, послуг, факторів 

виробництва, різноманітних ресурсів, інтернаціоналізація виробництва, 

транснаціоналізація, розвиток інфраструктури) і інститути (інститути 

лібералізації руху товарів, послуг, факторів виробництва; інститути 

регулювання глобальних економічних, соціальних і політичних процесів) 

глобалізаційних процесів, в результаті взаємодії яких проявляються ефекти, 

що виражаються в трансформації і реципрокному посиленні впливу 

зазначених рушійних сил глобалізації. При цьому глобалізація 

структурується як сукупність трьох основних вимірів: економічного 

(включаючи технологічний субвимір), соціального (включаючи культурний 

субвимір) і політичного (включаючи ідеологічний субвимір). 

У даній роботі уявлення про глобалізацію як про сучасний мегатренд 

світового розвитку базується на використанні визначення, яке було 

запропоновано Б.Г. Гюнтером і Р. ванн дер Хевен, згідно з яким глобалізація 

являє собою поступову інтеграцію елементів світової економіки і світової 

спільноти в єдине ціле під впливом нових технологій, нових економічних 

відносин, а також відповідних національних і міжнародних політик, що 

розробляються і реалізуються різними акторами, включаючи національні 

уряди, міжнародні організації, ділові кола та інститути громадянського 

суспільства [15, с. 7]. Дане визначення дозволяє виділити два ключові 

елементи глобалізації, які тісно пов'язані між собою, будучи спрямованими 

на досягнення загального результату – формування нової неподільної 

глобальної системи в складі глобальної економіки та глобального соціуму, а 

саме фактори глобалізації та інститути глобалізації. 

До факторів глобалізації слід віднести розвиток міжнародної торгівлі 

товарами і послугами, прискорення міжнародного руху капіталу, 
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накопичення та специфічні чинники управління людськими ресурсами в 

глобальних та національних компаніях, інновації та трансферт технологій, 

розвиток системи охорони інтелектуальної власності, формування і 

функціонування транскордонних виробничих систем, інформаційні потоки та 

інформаційне посередництво, розвиток глобальної інфраструктури [1-12, 16, 

24-29]. 

Однак, суттєвою особливістю впливу зазначених факторів на 

глобалізаційні процеси є їх дуалістичність. З одного боку, вони сприяють 

об'єднанню елементів глобальної економічної і соціальної систем завдяки 

формуванню стійких взаємозв'язків між її елементами, а, з іншого боку, 

історично сформовані особливості розвитку окремих країн, народів, цілих 

регіонів, визначили їх місце в глобальній системі, не дозволяючи досягти 

однорідності і рівного ступеня включеності окремих елементів в сучасну 

глобальну систему. 

Інститути глобалізації, тобто інститути, які своєю діяльністю націлені 

на формування глобальної системи, економічної, соціальної та політичної 

гомогенізації світу, включають інститути лібералізації міжнародної торгівлі 

товарами і послугам (в першу чергу СОТ); міжнародні організації, головним 

завданням яких є вирівнювання рівнів добробуту населення як між країнами, 

так і в рамках окремо взятої країни; міжнародні угоди, що стосуються 

розвитку глобальної економіки (найбільш важливими серед них в останні 

роки є угоди в сфери охорони навколишнього середовища і боротьби с 

глобальними змінами клімату, які безпосередньо впливають на соціальну 

компоненту розвитку). 

Глобалізація, будучи комплексним явищем, обумовленим впливом 

перерахованих вище факторів і функціонуванням указаних інститутів, 

призводить до появи ряду ефектів, що включають інтенсифікацію 

транскордонних потоків товарів та послуг, капіталів, активізацію 

міграційних процесів, культурну гомогенізацію зі збереженням самобутніх 



23 

 

культурних анклавів (і навіть їх поширенням), прискорення поширення 

нових знань і технологій на глобальному рівні.  

Іншими словами, спостерігається реципрокна взаємодія 

глобалізаційних процесів із зазначеними вище факторами й інститутами. Ці 

фактори й інститути одночасно є рушійними силами глобалізації, 

обумовлюючи її своєю дією, і її ефектами, які формуються під впливом 

глобалізаційних процесів (рис. 1.2). 

Слід зазначити, що представлена на рис. 1.2 структура глобалізації в 

складі глобалізації економічної, соціальної та політичної є умовною, оскільки 

глобалізація як така є явищем більш багатогранним, що охоплює у 

відповідності зі своєю сутністю усі сторони суспільного життя, та яка, 

природно, не вичерпується лише економічною, соціальною та політичною 

складовими. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Рушійні сили і ефекти глобалізації 

Джерело: Складено автором з використанням джерел [1-6; 15, 23-29]. 
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Однак в рамках даного дослідження представляється достатнім 

виділення трьох основних вимірів глобалізації в зазначеному складі, 

оскільки, по-перше, саме ці три виміри глобалізації, на наш погляд, в 

найбільш загальному вигляді відображають основні напрямки 

глобалізаційних процесів. Наприклад, технологічна глобалізація, яку 

відокремлюють як найбільш впливову деякі автори [16, с. 9], може 

розглядатися як одна зі складових глобалізації економічної, оскільки 

міжнародний рух технологій являє собою процес, тісно пов'язаний з 

розвитком глобальних виробничих сил та становленням системи 

міжнародної виробничої кооперації. 

Екологічна глобалізація виступає одночасно складовою глобалізації 

економічної, соціальної та політичної, будучи втіленням комплексного 

впливу всіх вимірювань глобалізації на навколишнє середовище, на 

загальнопланетарні системи живої і неживої природи [26, с. 185].  

Культурну глобалізацію доцільно розглядати як процес включення 

представників різних культур в систему взаємин планетарного масштабу, як 

детериторіалізацію соціальних процесів, що приводить до втрати зв'язку 

духовності індивідуума, його культурної ідентичності з фізичним, 

територіально обмеженим простором переважання даного типу культури [27, 

с. 301]. Таке трактування даного процесу дозволяє розглядати культурну 

глобалізацію як елемент насамперед глобалізації соціальної, яка відображає 

зміни в житті індивідуумів, їх груп і суспільства в цілому, пов'язані з 

посиленням їх взаємозв'язків, взаємозалежності в глобальному масштабі [30, 

с. 9]. 

Соціальна глобалізація являє собою вплив глобальних трансформацій 

світової економіки і світової спільноти на життя і трудову діяльність 

індивідуумів, їх сімей і суспільство в цілому [15]. 

Таке трактування поняття соціальної глобалізації дозволяє виявити 

основні напрямки її впливу на людину і суспільство: зайнятість, нерівність, 

бідність, приватне і громадське життя індивідуумів (міжособистісні та 
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міжкультурні взаємини), безпеку і т.п. Усі без виключення зазначені напрями 

включають економічну складову, тобто фіксується взаємозв'язок соціального 

і економічного вимірів глобалізації. Наприклад, зайнятість, нерівність і 

бідність є проявами впливу глобалізації на продуктивні сили і на розподіл 

доходів в суспільстві; міжособистісні та міжкультурні відносини, що 

змінюються під дією соціальної глобалізації, є важливою складовою 

успішної транснаціоналізації економічних суб'єктів; безпека включає в якості 

одного з аспектів транснаціональну злочинність, в тому числі економічну або 

пов'язану з економічними мотивами (легалізація доходів, контрабанда, 

фінансування тероризму, торгівля людьми, зброєю, наркотиками і т.п.). 

Як справедливо зазначає А.Колот, «глобалізація як процес, який сприяє 

посиленню поділу праці, ефективному розподілу ресурсів і їх використанню 

у світовому масштабі, потенційно має супроводжуватися підвищенням 

продуктивності праці і життєвого рівня населення ... цей сучасний світовий 

феномен може і повинен працювати на соціальний розвиток, забезпечення 

стійкості всієї глобальної системи, досягнення рівноваги між суспільством і 

природним середовищем» [31]. У той же час глобалізація супроводжується 

численними ризиками, які охоплюють всі сфери життєдіяльності, включаючи 

сфери освіти і охорони здоров'я, для розвитку яких часто не вистачає 

ресурсів національної економіки, сферу праці, в якій допускається 

порушення правил охорони праці і важка праця, яка призводить до втрати 

здоров'я. Саме тому, автор акцентує увагу на необхідності трансформації 

інституту соціальної політики, що дозволить забезпечити «глибокі зміни в 

демоекономічних параметрах світової спільноти» [31]. У свою чергу, вже 

перераховані економічні аспекти соціальної глобалізації відображають такі 

процеси, характерні для сучасної світової економіки, як інтернаціоналізація, 

транснаціоналізація, інтеграція, кооперація. І саме ці процеси лежать в основі 

функціонування сучасного міжнародного бізнесу, тобто бізнесу, який 

представляє собою підприємницьку діяльність, що здійснюється за участю 

суб'єктів і ресурсів з різних країн [4]. 
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Як зазначає Х.М.Дорофєєва, «глобалізацію неможливо ототожнити з 

чітким лінійним процесом, а скоріше з простором, що витканий з наслідків 

різних економічних, політичних, культурних та соціальних явищ, утворених 

при реалізації своєї діяльності суб'єктами міжнародних відносин» [32]. 

Дослідник підкреслює, що при розрахунку індексу глобалізації найбільшу 

процентну вагу мають показники, що вимірюють соціальну глобалізацію – 

39%, при 36% ваги економічної і 25% ваги політичної глобалізації, що на 

думку Х.М.Дорофєєвої, «обумовлено тим фактом, що економічна складова 

по суті є наслідком процесів інтернаціоналізації, в той час як соціальна 

складова дійсно визначається процесами, прийнятими називатися 

глобалізацією, а отже – є більш показовими» [32]. 

У Копенгагенській декларації наголошується, що «глобалізація, яка є 

наслідком зростання мобільності людей, вдосконалення засобів зв'язку, 

значного розширення торгівлі і потоків капіталу і технічного прогресу, 

відкриває нові можливості для сталого економічного зростання та розвитку 

світової економіки, особливо в країнах, що розвиваються. Крім того, 

глобалізація дозволяє країнам обмінюватися досвідом і вчитися один у 

одного, отримуючи уроки з досягнень і труднощів, а також сприяє взаємному 

збагаченню ідеалів, культурних цінностей і прагнень. У той же час швидкі 

процеси змін і перебудови супроводжувалися зростанням бідності, 

безробіття і соціальної дезінтеграції. Загрози добробуту людини, такі, як 

екологічний ризик, також стали носити загальний характер. Крім того, 

глобальна трансформація світової економіки в корені міняє параметри 

соціального розвитку в усіх країнах. Завдання полягає в управлінні цими 

процесами і усуненні загроз, з тим щоб підвищити віддачу від цих процесів і 

пом'якшити їх негативні наслідки для людей» [33]. 

Розглядаючи комплексний вплив соціальної глобалізації на економічні 

процеси, слід зазначити наступні особливості, що характеризують сучасний 

міжнародний бізнес з цієї точки зору: 
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 підвищення доступності ресурсів, в тому числі трудових, 

інтелектуальних і т.п., внаслідок підвищення мобільності робочої сили, в 

тому числі високої кваліфікації; 

 прискорення протікання бізнес-процесів внаслідок розвитку IT-

технологій, які дозволяють швидше обслуговувати внутрішньофірмові і 

міжфірмові ділові і міжособистісні відносини; 

 модифікація корпоративної соціальної відповідальності, яка 

ґрунтується на національно специфічних цінностях з урахуванням того, що 

останні також змінюються з поглибленням соціальної глобалізації; 

 паралельне протікання процесів культурної уніфікації (точніше, 

вестернізації) і посилення культурної дегомогенізації бізнес-середовища та 

виробничого середовища внаслідок підвищення мобільності робочої сили; 

 транснаціоналізація корупції як соціального, економічного і 

політичного явища, що виявляється в необхідності суб'єктів міжнародного 

бізнесу діяти в регуляторному середовищі різних країн, які характеризуються 

різним рівнем корупції і різним ставленням суспільства до цього явища; 

 посилення у зв'язку із загостренням соціально-економічних 

проблем, в тому числі під впливом глобальної фінансово-економічної кризи, 

впливу неформальної (легальної та нелегальної) економіки, яка ускладнює 

ведення бізнесу, переважно в країнах, що розвиваються; 

 негативне сприйняття явищ, що викликаються глобалізацією, і 

глобалізації як такої (антиглобалізм), в певних верствах суспільства, що 

ускладнює ведення міжнародного бізнесу. 

У доповіді ООН 2004 р. наголошується, що соціальний вимір 

глобалізації включає в себе «процес глобалізації на основі цінностей, 

поділюваних усіма, ... міжнародне зобов'язання забезпечити основні 

матеріальних і інші вимоги, що забезпечують людську гідність для всіх, ... 

ліквідацію бідності і досягнення Цілей розвитку тисячоліття, ... стійку 

траєкторію розвитку, яка створює можливості для всіх, розширює 



28 

 

можливості для стійких заробітків і зайнятості, сприяє гендерній рівності і 

скорочує нерівність між країнами і народами» [34]. 

З огляду на особливу увагу світової спільноти до проблеми 

забезпечення сталого розвитку, слід погодитися з тим, що «Головні цілі 

сталого розвитку, при розгляді його в аспекті соціальної складової, очевидно 

полягають перш за все в досягненні тих життєвих стандартів, ... які 

вважаються нормальними для даного суспільства», а виконання завдань 

сталого розвитку «фактично відбувається через найбільш повну реалізацію 

всіх реалізованих соціальною складовою аспектів суспільно-економічного та 

суспільно-політичного життя, завдяки чому відбувається активізація 

людського фактора» [35]. 

           Таким чином, необхідно зазначити, що постійна увага світового 

співтовариства до проблем глобалізації, бажання реалізувати розроблені 

механізми підвищення соціальних стандартів, накопичений досвід, є 

важливими чинниками соціального прогресу. Головною передумовою 

здійснення планів щодо підвищення соціальної результативності глобалізації 

виступає сприйняття міжнародних рішень як національних завдань урядами 

окремих країн світу та керівниками міжнародних організацій, які формують 

довгострокові політики та координують процеси розподілу коштів. 

 

1.2. Еволюція соціальних факторів економічного розвитку. 

 

В сучасних  умовах істотно збільшується кількість факторів (складових 

певного процесу або системи), які визначають особливості, закономірності та 

тенденції економічного розвитку. Під фактором (лат. factor – робить, що 

виробляє) слід розуміти причину, рушійну силу будь-якого процесу, яка 

визначає його характер або окремі його риси [36]. Соціальний фактор – це 

«будь-яка змінна в соціальному оточенні, яка значно впливає на поведінку, 

самопочуття і стан здоров'я індивіда» [37], в широкому значенні «будь-яка 

змінна, що робить вплив на поведінку в соціальних умовах» [38], а саме 
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«рушійна сила розвитку суспільства, явище чи процес, який зумовлює ті чи 

інші соціальні зміни» [39].  

Більшість сучасних дослідників до числа головних соціальних 

факторів, що сприяють розвитку держави та соціальному прогресу, відносять 

збільшення доходів на душу населення, стабільну зайнятість, якісну охорону 

здоров'я та освіту, поліпшення умов праці, розвиток соціальної 

відповідальності бізнесу, формування державно-приватного партнерства в 

соціальній сфері, реалізацію принципів концепції сталого розвитку, розвиток 

соціальної інтеграції, соціальних зв'язків. Особлива увага приділяється 

процесам, які відбуваються на споживчому ринку в зв'язку з його значущістю 

для забезпечення стійкого соціального розвитку.  

Наприклад, оцінюючи соціальні фактори, як рушійну силу розвитку 

суспільства, явище чи процес, які призводять до змін, Б.Прохоров зазначає, 

що головним в процесі виділення соціальних факторів з величезної 

сукупності інших лежить взаємозв'язок соціальних об'єктів. Крім того, в 

якості соціального фактора необхідно виділити діяльність людей, яка формує 

різноманіття соціального життя. На думку Б.Прохорова, базовими 

соціальними факторами виступають «виробництво, соціальні інститути, 

організації, речове середовище, потреби, інтереси, цінності, думки, 

орієнтації, установки і т.п.», крім того автор обґрунтовує необхідність 

окремого виділення тих чинників, які «рухають глибинними змінами в 

суспільстві, визначаючи його істотні характеристики, напрямки і рівень 

розвитку, і ті, які обумовлюють лише окремі зміни в суспільстві або явищах і 

процесах, ... постійно діючі і випадкові, ... ті, які безпосередньо і 

опосередковано впливають на об'єкт». Автор відносить до загальних 

соціальних факторів «умови функціонування соціального життя суспільства, 

... відносини власності, рівень суспільного поділу праці, соціальні інститути 

та організації», до специфічних «певні особливості тих чи інших об'єктів, від 

яких залежать такі ж характеристики інших об'єктів» [40].  
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Фактично Б.Прохоров повторює тезу, яка була висловлена свого часу 

А. Смітом, «що становище робітників, цієї головної маси народу, стає, 

мабуть, найбільш щасливим і сприятливим швидше при прогресуючому стані 

суспільства, коли воно йде вперед, в напрямку подальшого збагачення, ніж 

коли воно набуває всілякі багатства. Становище робітників важке при 

стаціонарному стані суспільства і плачевно при занепаді його. Прогресуючий 

стан суспільства означає насправді радість і достаток для всіх його класів, 

нерухомий стан суспільства позбавлений радості, а регресуючий – повний 

смутку» [41]. 

 На думку Т.Сидоріної, розвиток економіки і соціальна стабільність 

нерозривно пов'язані, особливо важливо враховувати такі параметри як 

«бідність, злидні, потреба, втрата працездатності, фізичні страждання 

людей» [42]. За Й. Шумпетером, «економічний розвиток тягне за собою 

соціальні зміни неекономічного роду... Успіх у кожній області надає свою 

дію на інші області, перш за все, на соціальну організацію суспільства, ... 

впливає на соціальні цінності, ... на всі сфери соціального життя, змінюючи 

передумови і умови людської діяльності у всіх областях» [92]. 

 Соціальні фактори економічного розвитку безумовно в епоху 

глобалізації виступають основною детермінантою економічного прогресу і 

базою для розвитку науки, промисловості і сектора послуг.  

Словосполучення «соціальні фактори» почало використовуватися в 

останній чверті ХХ ст. Проте неявний, опосередкований перелік цих 

факторів доцільно починати досліджувати з праць філософів давнини, що 

дозволяє встановити відношення суспільства і держави до проблеми 

соціального добробуту. Соціальні фактори доводилося враховувати всім 

державам при здійсненні державних проектів, а особливо в кризові періоди. 

У науковій літературі до теперішнього часу не сформований єдиний 

підхід до класифікації соціальних факторів та їх перелік, як і раніше, носить 

«розмитий» невизначений характер.  
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З огляду на мінливість структури соціальної складової економічного 

розвитку, перманентну появу нових детермінант цього процесу, 

пропонується провести оцінку еволюції теоретичних підходів на підставі 

паралельного аналізу, по-перше, класичних ідей і постулатів, філософських 

концептів, теорій політекономії, соціології, економічного розвитку, 

досліджень сучасних авторів і, по-друге, історичних фактів, що визначають 

особливості соціального розвитку, що дозволяє встановити еволюцію 

світового соціуму і європейської наукової думки щодо соціальної складової 

економічного розвитку, структурувати і чітко встановити тенденції розвитку 

теорії та змін в категоріальному апараті. 

1 етап – філантропо-піклувальний (IV ст. до н.е. – XIV ст.) – період 

піклування та благодійності з боку держави і церкви, який супроводжувався 

зародженням теорії держави і філософії релігії і складався з двох частин: 

філантропо-державного і філантропо -християнського. 

Філантропо-державний період (IV ст. до н.е. – наша ера) розвитку 

наукової думки пов'язаний з творами Платона і Аристотеля, які пояснюють 

причини існування соціальних проблем і пропонують їх вирішувати шляхом 

розвитку і стимулювання благодійності (надання матеріальної допомоги 

нужденним, філантропії (людинолюбство, турбота про поліпшення долі 

людства, дармова школа, богадільня і взагалі богоугодна діяльність» і деяких 

державних програм. 

Твір Платона (360 р. до н.е.) «Держава» є певною утопію, яка визначає 

повноваження суспільства, заснованого на сильній державі, яка регламентує 

соціальні стандарти і визначає можливості освіти, побудови сімейних і 

моральних відносин, можливості поділу праці [43]. 

За Аристотелем (384-322 до н.е.), вищою метою будь-якого процесу є 

Благо, світовий рух (розвиток) є цілісним процесом, який викликано певними 

причинами і зумовлено низкою складових. Аристотель ввів у науковий обіг 

термін «етика» і етичні якості, які були синонімом чесноти. Людина, як 

суспільна і політична істота, була змушена об'єднаються з іншими і 
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створювати соціальне середовище, в якому мають бути захищені права 

індивіда (але може зберігатися рабство), приватна власність і право на сім'ю. 

Досконала держава, за Аристотелем, має прагнути створити ввічливих 

громадян [44]. 

Аристотель торкався питань бідності та відзначав, що стабільність (не 

ворожість) соціального середовища визначається багатьма державними 

заходами. Вчення Аристотеля про політику побудовано на постулаті про 

необхідність досягнення загального і справедливого блага, яке базується на 

вихованні чеснот в громадянах, а правильний державний устрій націлено на 

досягнення загального блага, особливе значення мають дії, націлені на 

забезпечення дітей правильним харчуванням, підтриманням спортивних 

нахилів, обов'язковості освіти, в тому числі громадянського виховання [45-

47].  

Таким чином, виділяються наступні соціальні складові розвитку: 

соціальні стандарти, в тому числі у споживанні, освіта, принципи побудови 

сімейних і моральних відносин, можливості поділу праці, загальне благо, 

громадянське виховання, підтримка здоров'я.  

Філантропо-філософський етап (I – XIV ст.) – період збереження 

піклування та благодійності з боку держави і церкви, який супроводжувався 

формуванням релігійної філософії, яка була нерозривно пов'язана з 

богослов'ям і її проблеми були практично повністю пов'язані з релігійними 

навчаннями. Соціальні проблеми того періоду, які були пов'язані з 

неможливістю задоволення первинних потреб населення, недостатнім рівнем 

розвитку споживчих ринків, передбачали аналіз таких понять як бідність, 

злидні, хвороби, позбавлення споживання, можливість їх розв’язання  

залежала від рівня філантропії та благодійності суспільства.  

2 етап – гуманістичний (XIV – XVII ст.). 

Епоху відродження (Італія – початок 14 ст., повсюдно в Європі – з 15-

16 ст. до останньої чверті 16 ст. (перше десятиліття 17 ст.)) [48] необхідно 

охарактеризувати як період часткового відродження утопізму Платона і етап 
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обґрунтування важливості соціальних складових розвитку, заснованих на 

принципах гуманізму і антропоцентризму (Леонардо Бруні, Галілео Галілей, 

Лоренцо Валла, Жан Боден, Томас Мор, Мішель Монтень, Мартін Лютер, 

Томмазо Кампанелла, Ніколло Макіавеллі).  

Теорія Томаса Мора (лорд-канцлер Англії) «Золота книга, настільки ж 

корисна, як і забавна, про найкращий устрій держави і про новий острів 

Утопії» (1516 р.) проголошує в якості основного сенсу існування держави – 

ідею гуманізму, обов'язковості праці для всіх, рівноправності в управлінні 

суспільством, гендерної рівності, усунення нерівноправності, вад соціальної 

системи, яка призводить до злиднів. Основна мета – створення держави, яка 

регулює відносини на основі стандартності і одноманітності, відкритості 

соціального життя, загальної рівності [49]. 

Трохи пізніше з'являється трактат Нікколо Макіавеллі (італійський 

філософ і політичний діяч 1469-1527 рр.) - «Державець» (1532 р.), в якому 

яскраво відбивається презирливе ставлення до бідноти і визнання значущості 

активних і заможних городян, обґрунтовується термін «державний інтерес» і 

обґрунтовується необхідність політики, спрямованої на державне розвиток з 

явним обмеженням знедолених верств населення [50]. 

Джованні Доменіко Кампанелла (1568-1639 рр.) – італійський філософ, 

представник утопічного соціалізму, головна книга «Місто сонця, або 

Ідеальна республіка» описує місто-державу, засновану на загальній власності 

і «правильному» управлінні мудрими громадянами, яка могла надалі 

перетвориться у «всесвітню державу». Завданням держави є забезпечення 

миру, розвитку освіти і науки, медицини. Встановлено гендерну рівність, 

приділяється увага вихованню дітей [51]. 

3 етап – ліберальний (XVII – ХІХ ст.) – період розвитку наукової, 

філософської та соціальної думки, що почався під впливом промислової 

революції XVII століття в Англії, період освіти, пов'язаний з роботами таких 

філософів, як: 
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 Дж. Локк (1632-1704 рр.) – британській філософ і педагог, 

представник лібералізму, автор концепції суспільного договору [52]; 

 Ф. Хатчесон (1694-1746 рр.) – шотландсько-ірландський педагог і 

філософ, згідно з яким чеснота полягає в «сприянні благополуччю інших» - 

представник школи морального почуття (моральне почуття направлено на 

підтримку вчинків, які сприяють благополуччю інших істот) [53]; 

 Ш. Монтеск'є (1689-1755 рр.) – французький письменник і 

правознавець, відстоював ідеї гуманізму при здійсненні державної 

діяльності [54]; 

 Ф. Вольтер (1694-1778 рр.) – французький філософ, романіст, 

історик, драматург і представник школи природного права, який наполягав 

на необхідності виконання природних прав свободи і безпеки, але був 

прихильником нерівності (суспільство повинно бути поділено на багатих і 

бідних, освічених і неписьменних), противник освіти для всіх; 

 Д. Дідро (1713-1784 рр.) – французький філософ, прихильник 

освіченого абсолютизму, обґрунтовував необхідність створення 

справедливого суспільного устрою, що стане основою підвищення 

моральності, для чого необхідно розвивати систему освіти. Описував школу 

і сім'ю як основу благополуччя суспільства. Розробив ряд проектів щодо 

загального безкоштовного навчання та наполягав на знищенні розкоші [55]; 

 Т. Гоббс (1588-1679 рр.) – англійський філософ-матеріаліст, один з 

родоначальників теорій суспільного договору і державного суверенітету. 

Обґрунтовував початкову рівність людей, необхідність наділення громадян 

правами, які можуть обмежуватися для забезпечення миру і безпеки 

держави. Запропонував розглядати державу як результат договору між 

людьми. Соціум розглядав як сукупність людей, які прагнуть до задоволення 

потреб, але повинні виконувати укладені ними угоди. Обґрунтовував 

існування морального боргу [56]. Розглядав питання державної 

благодійності та стверджував, «якщо багато людей внаслідок невідворотних 



35 

 

випадковостей стали нездатними утримувати себе працею, то вони не 

повинні бути залежними від приватної благодійності, найнеобхідніше для їх 

існування має бути забезпечено законами держави» [57]; 

 Ж.-Ж. Руссо (1712-1778) – французький філософ, який розглядав 

державу як результат суспільного договору, аналізував причини соціальної 

нерівності та її види [58].  

В особливу підгрупу пропонується виділити період розвитку німецької 

класичної філософії, який хронологічно відраховують з публікації роботи 

І. Канта «Про форму і принципи почуттєвого і разумоосяжного світів» 

(1770 р.) і завершують в 1872 р. зі смертю Фейєрбаха: 

- І. Фіхте (1762-1814 рр.). Аналізував державу як механізм для 

досягнення соціальної справедливості, обґрунтовував рівність як 

«можливість мати однакову участь у загальних благах» [59]. Стверджував, 

що держава зобов'язана перешкоджати експлуатації, що можливо в 

результаті регулювання (заборони) торгівлі з іншими країнами. 

Самовдосконалення громадянина (перш за все духовне) досягається в 

результаті реалізації державного механізму, який регулює трудові обов'язки. 

І організація суспільства повинна бути влаштована так, щоб створювати 

умови для розвитку особистості. Необхідно приділяти увагу освіті, 

національному вихованню без станових обмежень [60-61]; 

- Дж.Міль (1806-1873 рр.). Англійський філософ і економіст. У своїй 

головній роботі «Принципи політичної економії», яка на думку багатьох 

дослідників виступає розвитком ідей Рікардо, Міль пропонував поліпшити 

соціальні умови життя найманих робітників шляхом створення 

кооперативних товариств, які змогли б контролювати керівників і 

забезпечити спільне володіння капіталом [62]. 

На думку Міля, введення податків на доходи дозволить скоротити 

приріст населення і таким чином вирішити певні соціальні проблеми, 

створити умови для виділення більшого часу на освіту [63]. В 

«Автобіографії» Міль пропонував «об'єднати індивідуальну свободу та 
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спільне володіння природними ресурсами планети, а також забезпечити рівну 

частку для всіх у вигодах, які заробляються спільною працею». Серед 

соціальних питань, які виступили об'єктом оцінки філософа, головними 

стали: рівність жінок, обов'язковість освіти, контроль над народжуваністю, 

загальні і рівні права, організація кооперативів та споживання. Міль 

стверджував, що «цінність держави в кінцевому рахунку вимірюється 

цінністю індивідів, які її складають; держава, яка... ущемляє людей для того, 

щоб зробити їх слухняними інструментами в своїх руках, навіть в тому 

випадку, коли проголошує благі наміри... незабаром виявить, що з 

маленькими людьми неможливо досягти нічого великого, а вдосконалення 

апарату управління, якому все приносили в жертву, в кінцевому підсумку 

нічого не дало... » [64]. 

Соціальним маніфестом Міля слід вважати його думку, що 

«найкращим станом людства був би такий, коли ніхто не бідний, ніхто не 

прагне стати багатшим і немає ніяких причин побоюватися бути відкинутим 

назад через зусилля інших проштовхнутися вперед» [63].  

Г. Гегель (1770-1831 рр.) – німецький філософ, який приділив у своїх 

дослідженнях незначну увагу питанням аналізу соціальних чинників, проте 

досить об'ємно (для свого часу) досліджував проблеми соціальної 

роз'єднаності, відчуження, свободи і внутрішньої гармонії людини [65]. Його 

роботи можуть вважатися певним внеском у сформовану пізніше соціологію, 

дослідники якої підкреслюють, що дослідження Гегеля пов'язані з аналізом 

соціального розвитку особистості, підкреслюють важливість свободи і мають 

гуманістичні основи, «передбачаючи майбутню гуманістичну і критичну 

соціологію» [66]. 

Крім того, в роботах Гегеля розглядаються проблеми і завдання 

становлення і розвитку громадянського суспільства. На думку Гегеля 

громадянське суспільство займає проміжну позицію між сім'єю і державою і 

його існування може забезпечити синтез приватних і громадських інтересів 

[67]. 



37 

 

Необхідно відзначити, що Гегель не тільки аналізував появу такої 

соціальної проблеми як відчуження (в зв'язку зі збільшенням обсягів 

машинної праці та посиленням поділу праці), але і робив певні спроби 

зв'язати соціальні та економічні процеси [68]. І навіть, на думку 

П.Розанваллона, Гегель ставить політику, а отже соціальну складову, вище 

економіки [69-70]. 

Л. Фейєрбах (1804-1872 рр.) – німецький філософ-матеріаліст, який 

комплексно розкрив зміст моралі в теорії щастя, відзначаючи, що «...там, де 

починається справжня потреба і бідність, де прагнення до щастя опускається 

настільки, що обмежується тільки задоволенням голоду, там замовкає і 

Дельфійський оракул, і категоричний імператив» [71-72]. 

Наступна стадія накопичення знання про процеси соціалізації пов'язана 

з розвитком теорії класичного лібералізму. Необхідно відмітити, що 

філософія класичного лібералізму з її соціально-філософською (Дж.Локк, Ж.-

Б. Сей, Т. Мальтус, Д. Рікардо) і економічною складовими (А. Сміт), стали 

основою теорії соціально-економічного розвитку.  

Т. Мальтус (1766-1834 рр.) – англійський священик, учений, 

стверджував, що головною і постійною причиною бідності є «природні 

закони і людські пристрасті», які в поєднанні з обмеженістю природних 

ресурсів і надмірно швидким розмноженням людського роду створюють 

умови для збільшення кількості бідних. Тому «народ повинен звинувачувати 

головним чином самого себе у власних стражданнях». Причому моральне 

«приборкання» зростання чисельності населення не завжди приносить 

результати, а епідемії, війни, голод, злидні дозволяють швидше і простіше 

домогтися необхідного результату – скорочення кількості населення, яке 

вимагає державної допомоги [73]. 

  А. Сміт (1723-1790 рр.) – шотландський економіст, один з 

основоположників сучасної економічної теорії, автор «Дослідження про 

природу і багатство народів» (1776 р.), концентруючи увагу на економічних 

процесах, паралельно обґрунтував необхідність соціального забезпечення 



38 

 

немічних, розвитку інфраструктури та освіти. Сміт виступав також за високу 

заробітну плату з соціальних і гуманних міркувань. Наймані робітники, 

писав він, становлять переважну частину населення, а «те, що веде до 

поліпшення умов існування більшості, аж ніяк не може бути визнано 

шкідливим для цілого. Жодне суспільство, без сумніву, не може процвітати і 

бути щасливим, якщо значна частина його членів бідна і нещасна. Так, крім 

того, проста справедливість вимагає, щоб люди, які годують, одягають і 

будують житла для всього народу, отримували таку частку продуктів своєї 

власної праці, щоб самі могли мати стерпну їжу, одяг і житло». Аналізуючи 

внесок буржуазії в розвиток промисловості, Сміт виділяв її соціальну 

функцію [74]. 

І. Бентам (1748-1832 рр.) – англійський філософ, соціолог, 

правознавець, родоначальник утилітаризму. На думку Сидоріної Т., 

«узагальненням соціально-економічних поглядів Бентама стала його 

концепція громадської політики. Він виділив чотири головні цілі цієї 

політики, розподіливши їх за значимістю: забезпечення прожиткового 

мінімуму; безпеки; достатку; рівності» [42]. 

Д. Рікардо (1772-1823гг.) – англійський економіст, класик політичної 

економії, як відзначав К.Маркс, «прагнув зрозуміти сучасне виробництво в 

його певній соціальній структурі» [75]. Обґрунтовував необхідність 

відчуження держави від економічної діяльності, залишаючи за нею функції 

оподаткування, яке повинно бути мінімальним, так як збільшення податків 

призводить до злиднів значної частини населення. На думку Рікардо, 

соціальний конфлікт може виникати в зв'язку з тим, що підвищення 

заробітної плати призводить до падіння прибутку (контекст робіт Рікардо). 

Зростання заробітної плати призведе до зростання чисельності населення, 

потім заробітна плата буде падати через надлишкову пропозицію робочої 

сили. Надмірне населення буде вимирати [76]. 

Г. Спенсер (1820-1903 рр.) – англійський філософ і соціолог, у роботі 

«Основні початку» обґрунтував основи глобального еволюціонізму, які 



39 

 

поширюються на соціологію і етику. У «Соціальної статиці» (1850 р.) 

Спенсер зазначав, що бідність може бути властива й ідеальному суспільству, 

але вона буде викликана індивідуальними причинами. У «Соціологічних 

дослідженнях» (1872 р.), «Описовій соціології» (1873-1881 рр.) Г. Спенсер 

обґрунтував еволюційну сутність суспільства, його здатність адаптуватися до 

змін у навколишньому середовищі і розвиватися. Г. Спенсер був 

противником освіти для бідних, в той же час відзначав, що в процесі 

виробництва різні люди в силу своїх здібностей можуть отримувати різні 

результати, що може призводити до неможливості поліпшення матеріального 

становища. Держава, враховуючи рівність прав, не повинна допомагати 

нужденним, бо допомога тільки перерозподіляє бідність. «Пристосовані» 

члени товариства зможуть виживати, а решта – вимирати. Спенсер створив 

перелік індивідуальних прав: безпека особистості, вільне пересування, 

свобода совісті, свобода мови, свобода друку та ін. [77].  

Завершуючи аналіз третього етапу розвитку наукової думки, пов'язаної 

з обґрунтуванням закономірностей соціального розвитку та динаміки 

процесів соціалізації, необхідно зупиниться на законодавчому забезпеченні 

соціальних процесів цього етапу. Незважаючи на жорстокі соціальні кризи, 

які потрясали Європу в XVI – на початку XVIII століть, проблемність 

трудового законодавства (наприклад, в Англії Закон про бідних 1601 р. 

покладав на церковний прихід обов'язок примушувати трудиться здорових 

бідняків (змінений в 1834 р.), Акт щодо проживання 1662 р. забороняв 

змінювати місце проживання), збереження принципів філантропії (у Франції 

протягом XVI-XVIІІ ст. здійснювалися державні заходи, спрямовані на 

допомогу бідним: постанова парламенту Парижа 1515 р. про надання роботи 

безробітним, 1770 р. – створення фондів благодійних робіт, 1789 р. – 

створення майстерень допомоги) наукового пояснення принципів і методів 

процесів соціалізації практично не існувало. 
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4 етап – період створення і реалізації соціальної політики (кінець XIХ 

ст. – ХХ ст.), коли практично паралельно формувалася наукова думка і в ряді 

європейських країн створювалися законодавчі основи соціальної політики. 

У 1872 р. в Німеччині був заснований Союз соціальної політики 

(В.Зомбарт, А. Шеффле, М. Вебер, А. Вагнер, Л. Брентано), які обґрунтували 

загальні принципи і необхідність соціальної політики, в 1881 р. була 

заснована система державного соціального страхування (Отто фон Бісмарк: 

1881 р. – закон про обов'язкове соціальне страхування для службовців на 

випадок виробничих травм; 1883 р. – закон про страхування на випадок 

хвороби, 1884 р. – закон про страхування на промисловому підприємстві, 

1889 р. – закони про страхування на випадок інвалідності та по старості, 

1927 р. – закони про страхування на випадок безробіття. 

У США в 1935 р. було введено в дію закон адміністрації Ф.Рузвельта, 

який передбачав страхування основних ризиків, державну допомогу старим, 

непрацездатним та дітям з малозабезпечених сімей. У Великобританії в 

1942 р. Вільям Беверидж підготував звіт «Соціальне страхування і суміжні 

служби», який став основою соціальної політики держави. 

Дослідження Дж. Кейнса (які, на думку Т.Сидоріної, «протиставляли 

новий лібералізм старому ... як доктрину, що визначає перехід до системи, в 

якій ліберальні цінності поєднуються з соціальною справедливістю і 

соціальною стабільністю» [42])), Ф.А. фон Хайєка (прихильник скорочення 

нерівності за рахунок підвищення загального рівня добробуту суспільства) 

[78], В.Ойкена (аналізував соціальну політику як наслідок економічної [79], 

обґрунтував необхідність соціальної забезпеченості), Т.Маршалла (один з 

родоначальників соціології і теорії соціальної політики [80-81]) створили 

умови для прискореного розвитку соціальних наук, обґрунтування 

взаємозв'язку і взаємовпливу соціальних та економічних процесів, надали 

можливість активізувати процеси соціалізації усіх сфер життя.  

Таким чином, необхідно відзначити, що теоретичні постулати 

соціального розвитку, соціальної політики протягом багатьох століть були 
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«побічним» продуктом філософської, політичної та економічної думки і 

тільки в сучасних умовах були визнані домінуючим фактором соціально-

економічного прогресу. 

5 етап – сучасний період (кінець ХХ ст. – по теперішній час). 

Аналіз новітніх концепцій політології, соціології та економіки 

дозволив встановити сучасні тенденції в обґрунтуванні тенденцій 

соціалізації, визначення соціальних факторів економічного розвитку та 

впливу соціалізації на розвиток споживчого ринку: 

1) формування спеціальної галузі знань, пов'язаної з оцінкою 

соціальних факторів і управлінням соціальними процесами, яка на думку 

Т. Маршалла, «базується не на загальній теорії суспільства... використанні 

соціологічних методів», а заснована на «сукупності знань, концепцій, образів 

думки, накопиченого досвіду» [81]; 

2) збереження в якості основної мети управління соціальними 

факторами – скорочення і усунення всіх форм бідності («Бідність – 

нездатність підтримувати мінімальний рівень споживання, обумовлений 

фізіологічними, соціальними, культурними якісними нормами. Абсолютна 

бідність – нездатність задоволення базових людських потреб, відсутність 

фізіологічного і соціального мінімуму засобів існування ... доступу до 

необхідних послуг. Відносна бідність – екстримальна форма нерівності в 

стандартах життя і соціальний захист» [82]. Вторинної метою виступає 

вирівнювання доходів на підставі здійснення заходів державного 

регулювання, в тому числі і на споживчому ринку. 

Згідно з Т. Маршалом, «бідність є пухлиною, яка повинна бути 

видалена, і теоретично це можливо; а нерівність – це життєво важливий 

орган, який функціонує» [83]; 

3) виділення в якості окремого чинника розвитку – детермінанти 

«соціальний ризик», на думку Т.Сідоріної, в сучасних умовах «генератором 

ризиків є саме суспільство» і поява цих ризиків є наслідком «загрозливої 

сили модернізації і породжуваних нею почуттів невпевненості і страху». 
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Цікавим є підхід Т.Сідоріної до обґрунтування нормативного ідеалу 

суспільства. Посилаючись на У.Бек, дослідник зазначає, що, «якщо 

нормативним ідеалом минулих епох була рівність, то нормативний ідеал 

суспільства ризику – безпека», тому найважливішим завданням процесу 

соціалізації стає створення системи соціального страхування як механізму 

реалізації соціальної політики), яка базується на «поєднанні двох принципів 

соціально-економічного управління ризиковими подіями ... соціальне 

регулювання встановлювало основні соціальні орієнтири розвитку 

суспільства, а розвиток страхових відносин формував механізм фінансового 

забезпечення досягнення соціальних цілей. Він починає формуватися лише з 

переходом європейських держав до індустріальної стадії розвитку, з 

формуванням правової держави, демократичного ладу, громадянського 

суспільства, сучасної системи права і держави взагалі, коли соціальна 

політика вплітається в загальну систему державної політики» [42]. 

У звіті ПРООН 2015 р. про людський розвиток С. Джахан акцентує 

увагу на тому, що «незважаючи на загальний прогрес, світ повинен 

приділяти більше уваги стійкій роботі, яка не формує небезпеку для людей» 

що пов'язано з невтішною статистикою ООН, що стосується кількості 

постраждалих від виробничої діяльності [84]; 

4) поява, розвиток і поступове посилення значущості такого 

соціального фактора як громадянське суспільство, яке базується, за 

Т.Маршалом, на трьох складових: елементи громадянства (вони гарантують 

особисту свободу, свободу слова, думки, віри, право приватної власності і 

правосуддя [85]), політичний аспект (право обирати і бути обраним), 

соціальний аспект включає «ряд прав: від права на економічний добробут і 

безпеку, закінчуючи правом жити життям цивілізованої істоти, згідно зі 

стандартами, що переважають в суспільстві» [85]; 

5) виділення в якості одного з найважливіших соціальних факторів – 

фактора наукового-технічного прогресу, розвитку науки і освіти [86-91]; 
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6) обґрунтування важливості діяльності окремих особистостей для 

забезпечення соціального прогресу. Необхідно відзначити, що даний 

концепт, в першу чергу, базується на шумпетерівської теорії економічного 

розвитку, згідно з якою, з одного боку, стверджується, що «джерело 

економічного розвитку знаходиться перш за все в самій економіці і ні в чому 

іншому... Чи веде розвиток до соціального благополуччя або до соціальної 

нужди, до розквіту або злиденності національного життя, вирішує 

конкретний зміст розвитку... Всі безперервні досягнення розвитку будуть 

збільшувати заробітну плату і ренту...», з іншого боку «в капіталістичній 

економіці підприємець піднімається до положення, якого він, з самого 

початку не має. Його характер сильно виділяється на тлі натовпу, його дії 

захоплюють для економіки більший простір в очах громадськості... Його 

успіхи подобаються людям і зачаровують їх. Вони підносять його в 

соціальному відношенні над тим місцем, яке задається організаторської 

необхідністю... він стає політичною і соціальною владою. Соціальне життя 

підлаштовується під його потреби і бажання... Підприємець – джерело 

процесів не тільки економічної, але і соціальної реорганізації... Для 

розуміння соціальної структури капіталістичної економіки важливо 

усвідомлювати, що соціальне становище, яке капіталістичний розвиток в 

нашому його розумінні надає підприємцям, тримається на особистих 

досягненнях» [92]; 

7) посилення уваги до забезпечення соціальної справедливості і 

досягнення соціальної рівності. «Справедливість – це перша чеснота 

суспільних інститутів... закони і інститути, як би вони не були ефективні і 

успішно влаштовані, повинні бути реформовані або ліквідовані, якщо вони 

несправедливі... в справедливому суспільстві повинні бути встановлені 

свободи громадян» [93]; 

На думку А.М.Гріненко, «соціальна справедливість – це соціально-

психологічне сприйняття принципів і форм організації суспільства, яке 

відповідає інтересам людей і соціальних груп, тобто узагальнена моральна 
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оцінка суспільних відносин» [94]. Автор підкреслює, що «соціальна 

справедливість існує як певний феномен суспільної свідомості ... вона 

фіксується в громадській думці, яка відображає соціальну справедливість як 

нагороду і визнання за працю, забезпечення всім мінімального соціально 

гарантованого рівня та якості життя, рівного доступу до соціальних благ...». 

Статистика ООН свідчить, що зобов'язання Декларації тисячоліття «створити 

більш справедливий світ» не було виконано в запланованому обсязі, як 

зазначається в Доповіді про світову соціальну ситуацію (2013), «нерівність 

доходів збільшилася в багатьох країнах протягом останніх кількох 

десятиліть... розбіжності в галузі освіти, охорони здоров'я та інших аспектів 

людського розвитку, як і раніше залишаються високими». Експерти ООН 

наголошують особливий вплив нерівності як соціального фактора на 

реалізацію завдань розвитку, відзначаючи, що «рішення проблеми нерівності 

є не тільки моральним обов'язком, а й необхідно для реалізації людського і 

виробничого потенціалу для забезпечення сталого розвитку», крім того 

«нерівність призводить до менш стабільної, менш ефективної економічної 

системи, яка душить економічне зростання і погіршує ситуацію на ринку 

праці.., нерівні концентрації доходів і багатства зменшують сукупний 

попит.., уповільнюють темпи скорочення бідності.., обмежують можливості 

для соціальної мобільності». Слід зазначити, що нерівність виступає однією з 

«пасток» бідності, тому що обмежений доступ до освіти скорочує 

можливості подальшого розвитку особистості. Абсолютно справедливо в 

Доповіді підкреслюється, що нерівність вступає джерелом соціальної 

напруженості, яка виникає через соціальну несправедливість. Таким чином, 

нерівність стає одним з найбільш значущих соціальних факторів в умовах 

глобальної політичної та економічної нестабільності [95]. 

Важливим представляється виділення двох типів нерівності: 

природного і соціально сформованого. Не можна не погодиться з думкою 

В.Е.Багдасарян, що «конкуренція різних за можливостями учасників завжди 

стимулює зростання і розвиток, встановлює більш нові, більш високі цілі і 
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служить, таким чином, прогресу і розвитку. Зусилля, старанність і успіх 

людини завжди повинні заохочуватися, і це природний факт нерівності. 

Такий тип виділення є фактор розвитку, прагнення до звершень і досягнень» 

[96]. 

Як зазначає А.Аганбегян, «рівень соціального розвитку не зводиться 

тільки до показника реальних доходів населення. У загальноприйнятому у 

світовій практиці індексі соціального розвитку як найважливішого показника 

враховується середня тривалість життя населення, а також рівень його 

освіти... При розгляді соціальних показників не можна брати до уваги тільки 

середні величини. Тут особливе значення має диференціація умов життя по 

групах населення. Наприклад, середній дохід 10% багатих сімей Росії 

перевищує середній дохід 10% найбідніших більш ніж в 15 разів в порівнянні 

з 6 разами в розвинених країнах Європи і в Японії. Ще більш разючі 

відмінності в накопиченні багатства. Стратегічне завдання тут полягає в 

тому, щоб у міру підвищення рівня економічного і соціального розвитку 

проводилася цілеспрямована політика на скорочення різниці в доходах і 

розподіл багатств між бідними і багатими» [97]; 

8) виділення в якості фундаментального одного з факторів: 

соціальної безпеки, тобто «певного стану захищеності життєво 

важливих інтересів особистості, соціальних та етнокультурних груп, 

суспільства і держави, яке забезпечується відповідною сукупністю 

політичних, правових, економічних, ідеологічних та організаційних заходів, 

які не дозволяють зруйнувати існуючий в державі конституційний лад, 

політичну та соціальну стабільність» [98]; 

соціальної свободи, згідно з якою розвиток людини і суспільства є 

наслідком вільного розвитку їх можливостей в результаті вдосконалення 

таких соціальних факторів, як освіта, охорона здоров'я [99] та інших 

параметрів, які покращують якість життя, тобто «сукупності природно-

кліматичних, екологічних, виробничо-технологічних, інституційно-
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організаційних, політико-правових та соціальних умов (якість праці, 

безробіття), в яких люди здійснюють свою життєдіяльність» [100]. 

На думку А. Сен, з огляду на те, що освіта й охорона здоров'я 

виступають головними чинниками економічного розвитку, країни, які не є 

економічними лідерами, не повинні чекати того моменту, коли їх ВВП 

істотно зросте для того, щоб реформувати соціальну інфраструктуру і 

розвивати її відповідно до високих стандартів, необхідно проводити 

дотаційні заходи і реалізовувати соціальні стратегії постійно; 

соціальних результатів (ефективності). Виділяючи «соціальні 

результати» економічного зростання («збільшення тривалості життя, 

зниження рівня захворюваності та передчасної смертності, підвищення рівня 

освіти, культури, досягнення соціальної стабільності і зниження нерівності, 

більш повне задоволення потреб і раціоналізація споживання...»), 

Ю.Мащенко зазначає, що розкриття сутності поняття «соціалізоване 

економічне зростання» обумовлює необхідність дослідження категоріального 

ланцюжка: соціальні чинники економічного зростання – економічне 

зростання – рівень суспільного добробуту [101]. Автор пропонує підхід 

«виділення агрегованих соціальних факторів економічного розвитку», 

відзначаючи, що соціум (суспільство) «по відношенню до економічного 

розвитку... виступає в двох якостях – як сукупний фактор виробництва... і як 

сукупність споживчих осередків – домогосподарств, підвищення рівня 

добробуту яких є стратегічною метою економічного зростання. Відповідно, 

соціальними факторами економічного зростання є, по-перше, людський 

капітал в широкому сенсі слова, що включає володіння інформацією всякого 

роду (професійної, специфічної тощо) і розробку та впровадження нових 

техніки і технології як результату інтелектуальних зусиль людей. По-друге, 

це стійкий платоспроможний попит населення на товари і послуги – 

ефективний попит..., який забезпечує стартові умови і стимулювання 

стабільного соціалізованого економічного зростання» [101]; 
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соціального добробуту, який складається з безпеки (особиста безпека, 

забезпечення доступу до ресурсів, безпека від стихійних лих), основ 

хорошого життя (адекватні засоби для існування, достатність продовольства, 

житла, доступу до товарів), здоров'я (сила, позитивні емоції, доступ до чистої 

води і повітря), хороших соціальних відносин (соціальна згуртованість, 

взаємна повага, здатність допомагати іншим) [102]. 

«Дослідження проблем добробуту населення – це, перш за все, 

міждисциплінарний дискурс щодо розвитку самої концепції соціальності, 

включеності людини, її економічних і позаекономічних інтересів в  суспільне 

життя. За допомогою цілеспрямованої діяльності і комунікацій особистість 

формує матеріальні, інформаційні, енергетичні канали соціальних 

взаємозв'язків, створює стійкі комбінації соціально-економічних відносин, 

піклується про організацію середовища, в якому живе» [103]; 

соціального потенціалу економічного прогресу, який накопичується в 

зв'язку з тим, що «соціальний розвиток – це вбудований в процес відтворення 

фактор» і виникає необхідність аналізувати прогрес як з точки зору цілей, 

пов'язаних з людиною, так і «з боку відтворювальних чинників» [104]; 

соціального капіталу, під яким розуміється, на думку Н.Л.Русінова і 

В.В.Сафронова, певна «мережа взаємодії, підтримки і довіри між людьми» 

[105], яка базується на системі цінностей і правил поведінки, культурі 

взаємовідносин між членами суспільства, організаціями та громадськими 

структурами. Згідно з дослідженнями згаданих авторів, соціальний капітал 

здатний згладжувати статусні нерівності за рахунок прояву буферних 

ефектів, однак цей ефект найбільш чітко проявляється в країнах Європи з 

розвиненою соціальною політикою, в пострадянських країнах 

«компенсаторний вплив соціального капіталу, як правило, не виявляється»; 

9) збільшення кількості авторських концепцій, які формують теорії 

людського розвитку і людського капіталу. Як зазначає Ю.Мащенко, 

«Людський розвиток... асоціюється з можливістю прожити довге і здорове 

життя, самореалізацією в професійній діяльності, творчої та громадської 
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активності, можливостями своєчасного і безперешкодного доступу до 

досягнень науки і культури, благ освіти, масового спорту і рекреації, 

збереження сприятливої екологічної обстановки. У широкому сенсі 

людський розвиток означає збільшення свободи вибору» [106]. 

Для оцінки рівня людського розвитку ПРООН використовує показник –

індекс людського розвитку (розроблений Махбубом уль-Хаком), який 

розраховується регулярно з 1990 р. експертами програми та незалежними 

організаціями. Необхідно підкреслити, що поняття людського розвитку за 

останні 25 років суттєво трансформувалося від визначення 1990 р., 

відповідно до якого «розвиток людини є процесом розширення спектра 

вибору. Найбільш важливі елементи вибору – жити довгим і здоровим 

життям, здобути освіту і мати гідний рівень життя. Додаткові елементи 

вибору включають в себе політичну свободу, гарантовані права людини і 

самоповагу» [107], до уточненого в 2010 р. визначення «розвиток людини 

являє собою процес розширення свободи людей жити довгим, здоровим і 

творчим життям, на здійснення інших цілей, які, на їхню думку, мають 

цінність; активно брати участь у забезпеченні справедливості і стійкості 

розвитку на планеті» [107]. Основним недоліком первинного індексу 

людського розвитку (індекс очікуваної тривалості життя, індекс освіти, 

індекс валового національного доходу) виступала усередність показників по 

країні. Введення трьох нових індикаторів: індексу людського розвитку, 

скоригованого з урахуванням соціально-економічної нерівності, індексу 

гендерної нерівності та індексу багатовимірної бідності призвело до 

суттєвого підвищення об'єктивності досліджень [108]. 

Як справедливо зазначає І.Соболева, безліч факторів впливають на 

рівень соціального розвитку та процеси соціалізації, але «сфера освіти 

відіграє ключову роль не тільки для накопичення людського капіталу, а й для 

формування соціального потенціалу суспільства, саме тут значною мірою 

передаються і засвоюються прийняті в суспільстві норми і цінності, що 

утворюють основу соціального єднання. Регулювання сфери освіти на рівні 
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держави... – вирівнювання шансів доступу до освіти, підтримання необхідних 

стандартів якості і забезпечення якомога більшої відповідності між 

розвитком системи освіти і потребами економіки» [109]; 

10) формування комплексної концепції соціального добробуту, 

заснованої на втіленні принципів сталого розвитку. 23 вересня 2015 р. на 

засіданні Генеральної Асамблеї ООН був прийнятий Порядок денний в галузі 

сталого розвитку до 2030 р., який містить 17 цілей світової спільноти по 

створенню ефективної і справедливої глобальної соціально-економічної 

системи. Серед них: ліквідація бідності; ліквідація голоду; гарне здоров'я і 

добробут; якісна освіта; гендерна рівність; чиста вода і санітарія; чиста 

енергія; гідна робота і економічне зростання; зменшення нерівності; стійкі 

міста та населені пункти; відповідальне споживання і виробництво; боротьба 

зі змінами клімату; збереження морських екосистем; збереження екосистеми 

суші; світ, правосуддя і ефективні інститути; партнерство в інтересах сталого 

розвитку [110]. Всі перераховані цілі спрямовані на підвищення соціальних 

стандартів і створюють передумови для розвитку економік і соціумів всіх 

країн світу. В табл. 1.2 представлено еволюційні періоди становлення 

теоретичних підходів до визначення соціальних факторів економічного 

розвитку. 

Прискорення темпів економічного розвитку і поліпшення соціальних 

параметрів можливі в результаті реалізації специфічних принципів 

міжнародного та національного управління. Аналіз теоретичних джерел та 

нормативно-правових актів (насамперед ООН) дозволяє виділити наступні 

основні принципи процесів управління соціалізацією та соціальним 

розвитком: 

1) комплексного управління соціальною складовою розвитку; 

2) справедливості, в посланні ООН з нагоди міжнародного дня 

Соціальної справедливості відзначається, що «в умовах нинішнього 

зростання масштабів соціальної відчуженості і нерівності ми повинні 

нарощувати зусилля, спрямовані на забезпечення того, щоб всі люди без 
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будь-якої дискримінації могли користуватися наявними можливостями для 

поліпшення умов свого життя і життя інших людей. Ми повинні бачити 

суспільства, побудовані на принципі загальної участі, заохочувати гідну 

працю, підвищувати мінімальні рівні соціального захисту і ширше залучати 

людей, що опинилися на узбіччі цих процесів» [111]; 

Таблиця 1.2 

Еволюційні періоди становлення теоретичних підходів до визначення 

соціальних факторів економічного розвитку 

№ Назва періоду Дослідники Пріоритети  досліджень 

1 філантропо-

піклувальний (IV ст. до 

н.е. – XIV ст.) 

Платон, Аристотель, 

релігійні філософи 

соціальні стандарти, ліквідація 

злиденності, поділ праці, освіта 

2 гуманістичний  

(XIV-XVII ст.) 

Л.Брунт, Г.Галілей,  

Л.Валла, Ж.Боден, 

Т.Мор, М.Монтень, 

Т.Кампанелла, 

Н.Макіавеллі 

гуманізм у соціальних відносинах, 

соціальні стандарти, освіта, 

гендерна рівність 

3 відродженсько-

ліберальний  

(XVII-ХІХ ст.) 

Дж. Локк, Ф. 

Хатчесон, 

Ш. Монтеск’є, 

Т.Гоббс, Й.Кант, 

Л.Фейєрбах,  

Дж.Міль,   Й.Фіхте, 

Т.Мальтус,  А.Сміт, 

Д.Рікардо 

освіта, державне регулювання 

міжнародної торгівлі, зв’язок між 

соціальними та економічними 

процесами, бідність, соціальне 

забезпечення і соціальна політика 

(забезпечення прожиткового 

мінімуму, безпеки, достатку, 

рівності) 

4 формування та 

реалізації соціальної 

політики  (кінець 

XIХ ст. – ХХ ст.) 

В.Зомбарт, 

А. Шеффле, М.Вебер, 

А. Вагнер, 

Л. Брентано, 

Дж. Кейнс, Ф.А. фон 

Хайек, Т.Маршалл 

соціальна політика, соціальне 

страхування, зв’язок соціальної та 

економічної політик 

5 сучасний  період   

(кінець ХХ ст. – по 

теперішній час) 

Т.Сидоріна, 

В.Багдасарян, 

А.Аганбегян, А.Сен, 

Ю.Мащенко 

бідність, соціальні ризики, 

соціальна політика як чинник 

міжнародного економічного 

розвитку, залежність соціального 

прогресу від інновацій, соціальна 

справедливість, рівність,  безпека, 

потенціал економічного прогресу, 

капітал, концепція соціального 

добробуту, міжнародне 

співробітництво в соціальному 

секторі 

 

3) партнерських відносин, які повинні формуватися між урядами, 

парламентами, роботодавцями, працівниками, громадськими організаціями, 
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що дозволить вирішувати виникаючі проблеми на основі консенсусу і 

взаєморозуміння; 

4) «стійкої і непохитної прихильності цій меті». Як наголошується в 

Копенгагенській декларації [33], ідеологічне підґрунтя міжнародних рішень, 

чітко виражене прагнення забезпечити необхідні результати, вираз 

прихильності ідеям прискорення соціального розвитку є фактором, який 

забезпечує досягнення намічених цілей всіма міжнародними партнерами в 

заплановані терміни з необхідним результатом; 

5) врахування взаємозв'язку і взаємозумовленості соціальних і 

економічних факторів розвитку. Як зазначає І.Б.Орлов, в даний час 

змінюється «баланс економічного і соціального..., що веде до перевертання 

піраміди: від соціальної економіки – до економічної соціальності... 

Економічне зростання в кінцевому рахунку потрібне для того, щоб створити 

умови для розвитку людини, підвищення рівня і якості її життя. Саме людина 

повинна бути кінцевою метою економічної політики» [112]; 

 6) національної відповідальності. З огляду на ризики і виклики, які 

постають перед світовою спільнотою, економічну нестабільність, необхідно 

констатувати, що «державна політика і мобілізація та ефективне 

використання внутрішніх ресурсів, на основі застосування принципу 

національної відповідальності, мають центральне значення спільних зусиль 

по досягненню сталого розвитку, включаючи досягнення цілей в сфері 

сталого розвитку» [113]; 

7) міжнародної причетності. Зміст даного принципу полягає в 

об'єднанні зусиль по реалізації міжнародних проектів з урахуванням того, що 

«витрати і інвестиції в галузі сталого розвитку передаються на 

субнаціональний рівень» [113] таким чином, щоб сприйняття 

відповідальності за результат несли всі сторони процесу розвитку, що, 

безумовно, дозволить більш ефективно використовувати наявні ресурси. 

Використання визначених принципів має сприяти розв’язанню 

найбільш важливих завдань, що постають перед світовою спільнотою, а саме 
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скороченню рівня злиденності, викоріненню голоду, підвищенню рівня 

соціальної справедливості у розподілі матеріальних та інтелектуальних благ, 

зростанню соціальної відповідальності міжнародних організацій, урядів, 

керівників підприємств, впровадженню механізмів стійкого розвитку. 

 

1.3. Інструменти та принципи управління соціальними факторами 

економічного розвитку в умовах глобалізації. 

 

В умовах посилення глобальної нестабільності і одночасного 

підвищення значущості регуляторної політики, яка здійснюється на 

глобальному та національному рівні, соціальна політика виступає одним з 

найважливіших чинників соціального розвитку, безпосередньо впливаючи на 

параметри економічного зростання. Як справедливо зазначає Т.Сидоріна, 

соціальна політика «це суспільний інститут, діяльність якого спрямована на 

забезпечення основних соціальних потреб суспільства і його верств; це один 

з найважливіших напрямів внутрішньої політики держави, що має в своїй 

основі соціальну доктрину, яка визначає стратегію і цілі розвитку 

суспільства, а також діяльність інститутів громадянського суспільства; це 

напрям соціальної теорії, область наукових досліджень, навчальна 

дисципліна; і нарешті, - це система заходів, яка забезпечує рішення по усіх 

напрямках соціальної сфери (зайнятість населення, охорона здоров'я, освіта, 

соціальне та пенсійне забезпечення та ін.)» [42]. 

О.Крентовська визначає соціальну політику як форму «вираження 

соціальної функції держави та комплексну характеристику державного 

управління, яка включає доктринальну, нормативну, організаційну, 

інструментальну, процедурну складові, за допомогою яких держава реалізує 

соціальну функцію... цільові установки і ціннісні пріоритети, покладені в 

основу типологізації соціальної політики, так само як і форми, способи і 

методи її практичного втілення» [114]. Автор підкреслює, що соціальна 

політика є структурованою гіперсистемою, яка об'єднує політику в сфері праці 
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та трудових відносин, демографічну політику, соціальний захист. Всі ці 

політики, органічно з'єднуючись, дають системний результат, виконуючи дві 

основні функції, перша з яких «пов'язана із забезпеченням ефективності 

реалізації цілей економічної політики, інша – із забезпеченням соціального 

захисту тих верств населення, індивідів, які вимагають захисту, підтримки з 

боку суспільства» [114 ]. Дійсно, саме соціальна політика забезпечує процес 

формування соціального капіталу, системи соціального партнерства і 

стимулює розвиток соціальної відповідальності бізнесу. До всього 

перерахованого необхідно додати, що соціальна політика створює умови для 

соціального діалогу, що в свою чергу стимулює розвиток громадянських 

інститутів, що надзвичайно важливо для країн, що розвиваються. В цьому 

випадку успішно вирішується глобальне ієрархічне завдання, яке полягає в 

розвитку і накопиченні людського капіталу, що дозволить досягти і 

низькоієрархічних цілей забезпечення первинних потреб людини, і фактично 

підвищити рівень соціальної безпеки. 

Надзвичайно важливою проблемою сучасного розвитку світової 

економіки залишається соціальна ізоляція певних країн світу, яка викликана 

багатьма причинами, починаючи від особливостей розвитку і закінчуючи 

страшними наслідками військових дій, посиленням цивілізаційних протиріч, 

що призводить до катастрофічного зростання кількості біженців і виникненню 

нових анклавів переселенців, які складно інтегруються в інші спільноти. Саме 

з цією проблемою в останні роки стикається ЄС та практично всі держави 

Євро-середземноморського партнерства. 

Природно, що основні механізми, параметри, інструменти соціальної 

політики держави визначаються рівнем розвитку економічної системи. За 

Й. Шумпетером, «кожна з областей соціального життя в кожен момент часу 

знаходиться під формуючим впливом даних, аналогічних тим, які, відповідно 

до інтерпретації статистики, визначають народне господарство в кожен 

часовий період... в кожен даний період можна науково розглядати будь-яку 

сторону соціального життя як результат конкретних параметрів економіки». У 
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той же час соціальна складова (сукупність соціальних областей за 

Шумпетером) грає найважливіше значення для економіки, оскільки формує 

поведінкові механізми, в свою чергу «економічний розвиток тягне за собою 

соціальні зміни неекономічного роду... Успіх у кожній області передає свою 

дію на інші області, перш за все, у соціальну організацію суспільства... 

впливає на соціальні цінності... на всі сфери соціального життя, змінюючи 

передумови і умови людської діяльності в усіх областях» [92]. 

Неможна не погодиться з автором, що економіка впливає на соціальні 

цінності і соціальну справедливість, але необхідно враховувати, що ці 

параметри по-різному оцінюються в різних суспільствах, конкретний зміст 

цінностей і справедливості залежить від багатьох факторів і трансформувати 

історично сформовані підходи і світогляд вольовим рішенням неможливо. 

Крім того соціальна політика в розвинених країнах за останні десятиліття 

зазнала значних трансформацій. Якщо в першій половині ХХ століття вона 

була пов'язана з реалізацією досить вузьких функцій, пов'язаних з 

перерозподілом ресурсів, то в даний час її завдання передбачають підтримку 

індивідуальних стратегій соціального розвитку. 

Подібна теза безумовно відображає ситуацію, яка склалася в розвинених 

країнах світу. Для країн, що розвиваються, це поки завдання майбутнього і 

швидкість досягнення цього майбутнього визначається як національними, так 

і міжнародними програмами розвитку. І, якщо «соціальна політика в 

розвинених країнах здійснюється перш за все з урахуванням аналізу вихідного 

стану суспільства, визначення інтересів різних соціальних груп, вибору 

варіантів оптимізації розвитку при збереженні ... солідарного та 

інтеграційного принципів» [115], то соціальні політики в країнах, що 

розвиваються, як і раніше базуються на оцінці можливих ресурсів і націлені на 

залучення зовнішніх коштів. 

У численних дослідженнях економістів, соціологів і політологів 

останніх років наголошується на необхідності забезпечення балансу між 

глобальною соціальною політикою, яка знаходиться у стадії формування, і 
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національними механізмами соціального розвитку, приділення особливої 

уваги цим процесам через існування безпосереднього зв'язку між соціальними 

параметрами і економічним зростанням [116-121]. 

Як зазначає Л.М.Хіжняк, «фокус предмета соціальної політики в наш 

час повинен зміщуватися від порівняльної до наддержавної або глобальної 

соціальної політики. Адже питання соціальної політики і забезпечення якості 

життя вирішуються на рівні наддержавних і всесвітніх форумів», автор 

підкреслює, що «глобалізація впливає на соціальну складову економічного 

зростання за допомогою створення умов конкуренції між державами 

загального добробуту, розгляду соціальних проблем на міжнародному рівні, 

породжує всесвітнє обговорення найкращих шляхів регулювання капіталізму в 

інтересах соціального благополуччя Сходу і Заходу, Півночі і Півдня» [122]. 

Соціальна політика більшості розвинених країн світу пройшла тривалий 

етап еволюції за минуле сторіччя. На думку Р.Тітмусса, необхідно виділяти 

три основних етапи: період підтримки окремих верств населення (найбільш 

знедолених та інклюзивних груп), період соціального страхування, період 

формування комплексної державної системи соціального захисту [123]. Слід 

зазначити, що в розвинених країнах, як показує аналіз [124-128], головна 

відмінність полягає в тимчасових періодах реалізації кожного етапу, 

механізмах впровадження систем підтримки малозабезпечених і результатах 

впливу соціального регулювання на економічне зростання. 

Як цілком справедливо зазначає В. Трощинський, соціальна політика 

виступає «суспільним феноменом, який об'єднує різноманітні, багатофакторні 

складові: конституційно-правові, інституціональні, управлінсько-регуляторні, 

саморегуляторні, глобальні, національні, державні, наддержавні, громадські, 

гуманістичні, аксеологічні, комунікативні та ін.» [129]. 

На думку А.Я.Рубінштейна, соціальну політику «можна інтерпретувати 

як виділення пріоритетних напрямків суспільної опіки, які відповідають 

конкретному часу і обставинам... не можна виходити з того, що для кожної 

конкретної ситуації існує єдино можлива або об'єктивно краща соціальна 
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політика. Вона завжди лежить в полі нормативних рішень самуельсоновського 

«експерта з етики», де головну роль відіграють цінності, характерні для даного 

суспільства і даного часу» [130]. 

Комплексним і орієнтованим на реалізацію цілей глобального розвитку є 

визначення соціальної політики А.М.Колотом «Сучасна соціальна політика – 

це продукт розвитку цивілізації, це інститут, який створює умови для того, 

щоб кожен індивід вирішував існуючі соціальні проблеми не самостійно, а за 

допомогою потенціалу держави, підприємницьких структур, інших суб'єктів 

суспільства... це не cтільки соціальний захист, соціальне забезпечення, скільки 

підготовка основ соціального розвитку... Соціальна політика – це не допомога 

слабким..., це інститут, який має інші цілі й інше походження... інститут, який 

формує основи стійкості та потенційного економічного зростання» [31]. 

На думку Л.І.Якобсона, соціальна політика – це «взаємодія груп 

(спільнот), в ході якої формується їх положення відносно один одного, в тому 

числі і з точки зору доступу до економічних ресурсів суспільства» [131]. 

А.І.Григор’єва, відзначаючи, що основою і завданням соціальної 

політики є «формулювання принципів зв'язування і узгодження 

різноспрямованих інтересів всіх груп і, особливо, груп, які потребують 

допомоги, та економічно активних, самостійних, «сильних» груп населення, 

які через оподаткування фінансують допомогу «слабким», акцентує увагу на 

те, що головним пріоритетом виступає розвиток людини (отже, її здоров'я і 

освіта), і тому трактування соціальної політики визначаються її цілями і 

засобами, що дозволяє згрупувати існуючі підходи як: 1) засновані на 

прирівнюванні соціального і суспільного; 2) вирішуються «через трудове 

законодавство і соціальне страхування»; 3) побудовані на системі громадської 

та державної допомоги; 4) націлені на пом'якшення негативних наслідків 

ринкового лібералізму; 5) передбачають реалізацію принципу соціальної 

солідарності [132]. Аналізуючи запропоновану І.А.Григор’євою класифікацію, 

слід зазначити, що автор фактично зупинилася на підходах розвинених країн 

світу до реалізації соціальної політики. На жаль, слід констатувати, що для 
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більшості країн, що розвиваються, найбільш прийнятним виступає третій 

підхід, використання якого частково дозволяє скоротити рівень крайньої 

бідності. 

І.О. Крюков, відзначаючи, що ефективна соціальна політика 

визначається не перерозподілом власності, а стимулюванням активної та 

ініціативної діяльності всіх громадян і «дозволяє кожному члену суспільства 

реалізувати його найбільш важливі соціально-економічні права, перш за все 

право на рівень і якість життя, необхідні для нормально відтворення і розвитку 

особистості», запропонував власну класифікацію визначень соціальної 

політики: перша група об'єднує дослідників, яке ототожнюють соціальне та 

суспільне і формулюють метою досягнення завдань суспільства; друга – 

орієнтована на стабілізацію соціально-трудових відносин і недопущення 

екстремістських підходів до подолання протиріч; третя – націлена на 

«соціально небезпечні верстви населення» і захист від них забезпечених 

громадян; четверта – розглядає політику як систему перерозподільних заходів 

з метою скорочення рівня нерівності; п’ята – базується на принципах 

соціальної справедливості і соціального партнерства [133]. 

Зіставляючи класифікації А.І.Григор'євої і О.І.Крюкова, слід зазначити, 

що фактично автори будують їх на однакових принципах, але виділяють різні 

характерні риси та приводять незбіжні пояснення процесів, що відбуваються, 

що пов'язано з різноманіттям соціальних політик в світовій економіці і 

різноманітністю вирішуваних завдань, які часто формуються ситуативно і є 

відповіддю на виникаючі економічні ризики. 

Багато дослідників підкреслюють перетин соціального і економічного в 

соціальній політиці, причому межі цього перетину часто складно жорстко 

визначити і можна позначити тільки контури взаємодії і взаємовпливу. За 

словами О.Шевякова, «соціальна політика повинна бути дуже тонким 

інструментом, з одного боку, вона покликана сприяти соціальній стабільності і 

пом'якшенню соціальної напруги, а з іншого боку – не повинна підривати 
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стимули до підприємництва і високоефективної праці за наймом, зберігаючи 

при цьому оптимально допустиму, нормальну, а не надмірну нерівність» [134]. 

Подібної точки зору дотримується І.Б.Орлов, відзначаючи, що 

«розділити економічну і соціальну політику неможливо. Так само як і виявити 

пріоритет тієї чи іншої. Необхідно говорити про соціальний вимір державної 

економічної політики, який включає в себе: по-перше, обґрунтування вибору 

соціальної моделі держави і, по-друге, визначення цілей і базових пріоритетів 

соціальної політики, а також механізмів її програмного і законодавчого 

втілення. Мова в даному випадку йде не тільки про державну функцію 

соціального обслуговування населення, а про якість і кінцеву націленість всієї 

економічної політики держави. Іншими словами, мова йде про тісний і навіть 

нерозривний зв'язок між забезпеченням гідних умов життєдіяльності 

населення та високим і стійким економічним зростанням в довгостроковій 

перспективі» [104]. 

О.Доронін, виділяючи можливості щодо автономного існування 

соціальної та економічної сфер у разі реалізації перерозподільчої соціальної 

політики, наголошує на необхідності проведення «соціальної політики в 

глобальному масштабі», завданням якої виступає «підвищення життєвого 

рівня населення, ліквідація абсолютної бідності, скорочення майнової 

диференціації» [135]. 

Сучасний етап розвитку соціальної політики в розвинутих країнах світу 

багато дослідників пов'язують з формуванням так званої держави добробуту, 

визначення якої істотно різниться у численних дослідженнях: від фіксації в 

якості головної функції гарантування «мінімуму існування для кожного» 

(Ф.Фабріціус [136]) до виділення в якості загальних ознак «перерозподіл 

багатства; демократизацію; повну зайнятість; соціальне партнерство; систему 

соціального захисту» [137]. 

Держава загального добробуту виступає результатом розвитку теорії 

соціальної держави [138-142] і аналіз понятійного апарату дозволяє виділити 
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основні завдання соціальної політики, які реалізуються за допомогою 

державного апарату (табл.1.3). 

Таким чином, більшість авторів виділяють ідеологічне підґрунтя появи 

теорії держави загального добробуту як відповідь на розвиток суспільних 

відносин та світової економіки, в той же час підкреслюється відповідальність 

держави за розвиток соціуму і кожного члена суспільства, необхідність 

досягнення соціальної злагоди і націленість на реалізацію принципів розвитку. 

Таблиця 1.3  

Визначення поняття «держава загального добробуту» 

№ Джерело, автор Визначення 

1 Політика. Тлумачний 

словник. Загальна ред. 

Осадча В.М., 2001 р. 

«Політична система, при якій спеціальна політика стає 

пріоритетною діяльністю уряду і держава бере на себе 

відповідальність за добробут своїх громадян, забезпечуючи 

виплату пенсій, безкоштовну медичну допомогу і т. п.» 
2 Коновалов В.Н. 

Політологія. Словник, 

2010 р. 

Держава загального добробуту «...орієнтувалася на 

соціальне партнерство і головним завданням висувала 

ефективне виконання функцій соціального захисту» 
3 Словник з соціології, 

2000 р. 

«Суспільство, де існує державна відповідальність за 

добробут громадян, яка не може бути покладена ні на 

самого індивіда, ні на приватну корпорацію або місцеву 

владу. Держава надає пільги та вирішує проблеми 

соціального забезпечення, особливо в області охорони 

здоров'я, освіти, забезпечення житлом, підтримки доходів за 

допомогою допомоги по безробіттю, допомоги 

малозабезпеченим сім'ям, грошових доплат 

низькооплачуваним працівникам і т. п.» 
4 Аберкромбі Н., Хілл, 

Тернер Б.C. 

Соціологічний словник, 

2008 р. 

«Основна ідея... полягає в тому, що уряд несе 

відповідальність за добробут своїх громадян» 

5 «Економічна 

енциклопедія», 1999 р. 

«...концепція, що розроблялася в рамках інституціонального 
напрямку західної економічної теорії представниками 
соціал-демократії. Розвиток системи інститутів суспільного 
добробуту розглядається в ній як універсальний процес, 
пов'язаний з довготривалими тенденціями в області 
перерозподілу суспільного продукту; 
невід'ємний компонент реальних змішаних суспільно-
економічних систем відкритого суспільства, що 
складаються в розвинених країнах» 

6 «Енциклопедичний 

соціологічний словник», 

1995 р. 

Концепція, яка стверджує здатність сучасного західного 
суспільства забезпечити відносно високий рівень життя для 
всіх своїх членів (з урахуванням рівня розвитку науки, 
техніки і економіки). Основна ідея концепції – твердження 
можливості радикального перетворення суспільства, 
насамперед у розподілі власності, доходів, організації 
управління підприємствами, а також у додатку функцій 
держави в інтересах всіх її громадян. Технологічне і 
економічне зростання вважається вирішальним засобом 
забезпечення всіх членів суспільства матеріальними і 
соціальними благами. Достаток на ринку товарів масового 
споживання розглядається як спосіб вирішення всіх 
соціально-економічних та соціокультурних конфліктів. 
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Продовження таблиці 1.3 
  Концепція держави загального добробуту постулює 

принцип справедливого розподілу і забезпечення добробуту 

кожного члена суспільства» 

7 Римлингер А. «Становлення [держави] визначається специфікою 

національних схем індустріалізації» 
8 Віленський Г, Лебо Ч. 

 

«Відповідь на проблеми індустріального суспільства» 

9 Піерсон Д. «Базується на підтримці ідеології соціальної демократії» 

 

Концепція держави загального добробуту на думку ряду дослідників 

виступає специфічним західним продуктом [152-155], який передбачає 

розвинене демократичне суспільство і певний (досить високий) рівень 

розвитку економіки, тому не може бути реалізована в найближчому 

майбутньому в більшості країн світу. Для країн, що розвиваються, найбільш 

важливим виступає чітке і інституційно підтримуване визначення цілей, 

завдань, принципів та методів реалізації соціальної політики як механізму 

підготовки суспільства до реалізації в майбутньому основних постулатів 

концепції держави загального добробуту. Необхідно відзначити, що в світовій 

практиці існує безліч моделей соціальної політики (табл.1.4), які 

розрізняються концептуальними підходами до побудови систем державного 

управління, рівнем втручання громадянського суспільства в перерозподіл 

економічних ресурсів і ступенем соціального захисту. Згідно з інформацією, 

яку наведено в таблиці 1.4, головним принципом виділення моделей виступає 

рівень участі держави у вирішенні соціальних проблем, а також особливості 

участі в соціальному розвитку громадянського суспільства. Як справедливо 

зазначає Т.В.Семігіна, сучасний дискурс зміщується від аналізу особливостей 

національних соціальних політик до визначення впливу глобалізаційних 

процесів, а «глобалізація зробила виклик» існуючим моделям соціальної 

політики економічно розвинених країн, зокрема, системам оплати праці, 

зайнятості, соціального страхування, захисту трудящих, надання соціальних 

послуг [161]. 

На думку О.Крентовської, «поглиблення європейської інтеграції в сфері 

гармонізації соціальної політики дає підставу дослідникам протиставляти 
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європейську та американську соціальні моделі. Загальноєвропейська модель – 

це модель вбудованості ринку в державу. Вона надає особливого значення 

врівноважуванням тих тенденцій капіталізму, які ведуть до масової нерівності. 

Американська модель спрямована на практично повне звільнення ринку від 

розподільчих і політичних обмежень». Крім того, автор підкреслює 

прискорення і розширення процесів «розмивання» моделей, «що викликано 

адаптацією до змін внутрішніх і зовнішніх умов розвитку – змін в соціально-

демографічній структурі населення, особливостей інформаційного суспільства 

та викликів глобалізації» [114]. 

Таблиця 1.4  

 Моделі соціальної політики 
Автор  Моделі Особливості, механізми, принципи 

Р.Титмусс 

[156] 

маргінальна 

 

 

передбачає втручання держави лише у випадку (у вигляді 

дорадчої інституції), якщо сімейні можливості не 

дозволяють задовольняти індивідуальні потреби людини – 

базується на концепції лібералізму 

мотиваційна базується на постулаті, що соціальні програми виконують 

допоміжну роль в економіці, завдання індивіда полягає в 

продуктивній праці, яка дозволяє задовольняти потреби. 

Аналог консервативної моделі з виділенням значущості 

групової лояльності 

інституційно-

дистрибутивна 

в основі моделі знаходиться обґрунтування необхідності 

відповідності соціальної політики потребам кожної 

людини і гарантування загального доступу до соціальних 

благ. Аналог соціал-демократичної моделі, в основі 

принцип соціальної рівності 

А.П.Шевчук 

[157] 

європейські моделі 

соціальної політики: 

континентальна 

німецька модель 

«... базується на широких схемах соціального страхування, 

спрямованих на забезпечення зайнятості працездатного 

населення» 

південноєвропейська 

модель 

заснована на сімейній допомозі 

британська модель знаходиться у стані трансформації (від універсальних 

принципів до ринкових) 

скандинавська передбачає використання універсальних принципів 

призначення грошових виплат, відрізняється високим 

рівнем освітніх та оздоровлювальних послуг 

Коста Еспин-

Андерсон 

[158] 

ліберальна 

  

  

соціальна мінімальна допомога особам з низьким рівнем 

доходів, обмежений доступ до соціальних послуг, 

виділення специфічних соціальних груп; реалізується в 

США, Канаді, Австралії; характеризується середнім рівнем 

соціального захисту, частина функцій передана 

громадянському суспільству 
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Продовження таблиці 1.4 

 консервативно-

корпоративна 

значна ступінь розширення соціальних прав, що базується 

на соціальному страхуванні та збереження соціальних 

відмінностей на ринку праці; реалізується у Франції, 

Німеччині, Італії; реалізується принцип субсидіарності, 

відповідальність на інститути громадянського суспільства, 

велике значення системи соціального страхування 

 соціал-

демократична 

приватно-громадська організація соціального забезпечення, 

що передбачає основною метою побудову держави 

соціального добробуту, заснованого на солідарності і 

досягненні високих стандартів життя для всіх. Соціальна 

допомога надається нужденним, державні органи повинні 

оцінити необхідність надання допомоги; реалізується в 

Швеції, Данії, Норвегії, Нідерландах; основним завданням 

виступає забезпечення добробуту всіх членів суспільства, 

розширення соціальних прав, ліквідація соціальної 

нерівності, державний сектор охоплює соціальне 

забезпечення, освіту, охорону здоров'я, науку, культуру 

Г.Віленський, 

Ч.Лебо [150] 

інституційна держава перерозподіляє матеріальні блага на державному 

рівні і на неї покладена вся відповідальність за соціальний 

розвиток, вплив громадянського суспільства мінімізовано 

залишкова активна і чільна роль громадянського суспільства, держава 

втручається в соціальні процеси у випадку, коли особа і 

цивільні структури не можуть самостійно вирішити 

проблеми. Накладення обов'язків на членів суспільства, 

якщо вони одержують соціальну допомогу 

Н.Фурніс, 

Д.Тілтон 

[159] 

позитивістська передбачає формування моделі, що дозволяє мінімізувати 

соціальні ризики на основі вирівнювання доходів 

працездатного населення 

соціальної безпеки базується на забезпеченні мінімального доходу всім без 

винятку членам суспільства (аналог консервативної 

моделі) 

соціального 

добробуту 

спрямована на вирішення глобального завдання – 

вирівнювання соціального статусу всіх членів суспільства, 

забезпечення рівних шансів (аналог соціал-демократичної 

моделі) 

Т.В.Семигіна 

[161]  

ліберальна  включає в себе англо-саксонську модель, модель 

Беверіджа, залишкову, при яких забезпечення нужденних 

здійснюється на основі залишкового принципу з 

фінансуванням за рахунок державних зборів і податків 

корпоративістська включає в себе корпоративну модель, модель Бісмарка, 

французько-німецьку модель, «які базуються на 

обов'язковому соціальному страхуванні» 

соціал-

демократична 

включає в себе перерозподільну та шведську моделі, в яких 

«перерозподіл доходів здійснюється завдяки високому 

рівню оподаткування» 

 

Таким чином, в останні десятиліття практично у всіх державах світу 

відбувається посилення ролі державного регулювання і нормування 

соціальних процесів, в розвинених країнах ці процеси спрямовані на 

стимулювання розвитку суспільства, накопичення і розвиток людського 
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капіталу, в країнах, що розвиваються, - на створення основ західної моделі 

соціальної політики, що дозволяє скоротити рівень соціальної нерівності, 

ліквідувати крайню бідність, створити умови для соціально-економічного 

зростання; 

підвищується значимість соціальних параметрів в ієрархії чинників, які 

стимулюють економічний розвиток, що призводить до необхідності 

врахування конкурентного характеру соціальної політики, «соціальна політика 

– це політичний вимір конкуренції соціальних груп за ресурси суспільства... 

соціальна політика, більше ніж будь-яка інша, є політикою розподілу... і як 

явище існує рівно тому, що інтереси різних соціальних груп між собою не 

збігаються. Соціальна політика є, в кінцевому підсумку, розподілом 

суспільного пирога... організація соціальної політики є обладнанням 

майданчика нормальної, здорової, конструктивної конкуренції» [161]. 

Соціальна політика, особливо в частині розвитку систем охорони здоров'я, 

освіти, залучення інклюзивних груп населення в економічні процеси 

визнається значущим фактором економічного розвитку, «...правильно 

вибудувані пріоритети і інститути соціальної політики не тільки не 

перешкоджають економічної активності, а, навпаки, стимулюють її» [162]; 

спостерігається уніфікація принципів побудови, механізмів реалізації, 

напрямів регулювання, певне «розмивання» звичних моделей соціальної 

політики [31]; 

особлива увага приділяється питанням «диверсифікації джерел 

фінансування соціальних програм» [31] і вирішенню проблем сталого 

розвитку соціального сектора. 

Необхідність трансформації соціальної політики в розвинених країнах 

світу і надзвичайна важливість використання накопиченого досвіду при 

формуванні та розвитку соціальної політики в країнах, що розвиваються, 

викликані наступними причинами: 

1) глобалізація світової і зростання відкритості національних економік 

супроводжуються «зростанням несправедливості в міжнародному поділі 
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праці, зростанням відмінностей в доходах і споживанні, майновим 

розшаруванням» [131]; викликає необхідність як розширення кількості 

інструментів реалізації соціальної політики, так і їх адаптації до зовнішніх і 

внутрішніх умов, які суттєво змінюють можливості держав забезпечити 

традиційні потреби і знов виникаючі (найбільш яскравим прикладом виступає 

необхідність перегляду бюджету Європейського Союзу і бюджетів держав-

членів Європейського Союзу у зв'язку з загостренням міграційної кризи 2015-

2016 рр.); 

2) зміна демографічних характеристик населення в більшості країн 

світу, яка впливає на ринок праці, виробництва і споживання, інвестицій, 

сферу послуг і призводить в розвинених країнах (в яких спостерігається 

старіння населення) до необхідності коригування програм, спрямованих на 

розширення і підвищення якості соціальних проектів. Виникає необхідність 

прийняття непопулярних заходів підвищення пенсійного віку, внесення змін в 

підтримку систем охорони здоров'я, розробки стратегій адаптації людей 

старшого віку до трудових умов. Для багатьох країн, що розвиваються, 

(більшості країн Євро-середземноморського партнерства) демографічні зміни, 

викликані високим рівнем народжуваності, призводять до необхідності 

виділення значних додаткових коштів в сферу освіти і розширення робочих 

місць для населення, яке тільки виходить на ринок праці; 

  3) інтенсивне зростання нерівномірності розподілу доходів. На початку 

2016 р. зафіксований новий екстремальний розрив між рівнем активів у бідної 

і багатої частини населення Землі: статки 62 найбагатших жителів Землі 

зрівнялися з активами бідної частини населення, яка оцінюється в більш, ніж 

3,6 млрд. осіб. За 2010-2016 рр. зростання активів у багатих досягло 44% (на 

1,76 трлн дол. США), у бідних – скоротилося на 41% (більш ніж на 1 трлн дол. 

США). Найбагатший 1% жителів Землі має більше багатств, ніж все інше 

населення [163]. 

З огляду на те, що рівень нерівності є характеристикою, яка описує 

соціальний добробут суспільства і дозволяє встановити можливості його 
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розвитку та стійкості, подібні глобальні тенденції змушують як міжнародні 

організації, так і національні уряди формувати спеціальні інструменти 

стримування диспропорцій, одним з механізмів яких і виступає соціальна 

політика. У той же час необхідно відзначити, що можливості цієї політики є 

достатніми для реалізації запланованих завдань тільки в обмеженій кількості 

розвинених країн світу в силу наявності нормативно-правової бази 

регулювання процесів перерозподілу доходів, сформованих протягом 

десятиліть відносин соціуму до процедур перерозподілу, домінуючої в 

суспільстві ідеології соціальних паритетів. Набагато гірше виглядає ситуація в 

країнах, що розвиваються, в силу об'єктивних умов, які не дозволяють 

реалізувати плани соціального та економічного вирівнювання, що в свою 

чергу провокує соціальну нестабільність і політичні кризи. Причому, якщо 

розглядати проблему нерівності в широкому сенсі (не тільки як отримання і 

перерозподіл доходів),  а  і як можливість отримати доступ до якісної освіти, 

охорони здоров'я, житла, то вона ще більше посилюється і наочно демонструє 

замкнуте коло пороку бідності; 

4) посилення значущості проблеми соціального виключення («механізму 

відокремлення групи людей від головного соціального потоку» [164]), яка «не 

завжди пов'язана з низьким рівнем життя, але обов'язково тягне за собою 

обмежені життєві перспективи і можливості багатьох груп населення» [131]. 

За думку М. Астоняца, «процес соціального виключення набуває сьогодні 

глобального характеру» [165]. 

І, якщо в ЄС приймаються спеціальні нормативно-правові акти, 

спрямовані на подолання соціального виключення, в ряді європейських країн 

(наприклад, у Великобританії з 1997 р. діє Департамент соціального 

виключення) розробляються в рамках соціальної політики програми по 

зниженню кількості людей, відокремлених за певних причин від соціуму, то в 

країнах, що розвиваються, ця проблема не виділяється із загальної задачі 

викорінення бідності, що не дозволяє створити механізми подолання 

соціального виключення, яке пов'язане не тільки з економічними проблемами, 



66 

 

а й з соціальними і психологічними. Подолання соціального виключення стає 

особливо важливим у зв'язку з посиленням глобальних міграційних процесів. 

За даними ООН, у 2013 р. число міжнародних мігрантів склало 232 млн. осіб 

або 3,2% світового населення, тоді як у 2000 р. їх налічувалося 175 млн., а в 

1990 р. – 154 млн. У розвинених країнах налічується 136 млн. міжнародних 

мігрантів, в країнах, що розвиваються, - 96 млн. Більшість міжнародних 

мігрантів – люди в працездатному віці від 20 до 64 років, і на них припадає 

74% від загального числа міжнародних мігрантів [166]. 

Для цих людей в рамках соціальної політики необхідні спеціальні 

програми, що дозволяють ефективно і швидко адаптуватися до нових 

соціальних умов і стати економічно активними членами суспільства. 

Серед основних факторів, що визначають особливості формування, 

розвитку і трансформації глобальної та національних соціальних політик, 

необхідно виділити наступні: 

А. Соціально-політичні: 

1) розширення суб'єктності. «В розробці, реалізації соціальної політики, 

крім держави, провідних соціальних сил – найманих робітників і 

роботодавців, все більшу роль відіграють такі інститути громадянського 

суспільства, як політичні партії та об'єднання, інші громадські організації, 

міждержавні та наддержавні організації [31]; 

2) посилення впливу глобальних акторів, серед яких держави-лідери 

світової економіки, міжнародні організації та рухи, ТНК; 

  В. Ціннісні: 

  1) протягом останніх десятиліть соціологи, які вивчають процеси, що 

відбуваються як в західному, так і східному світі, спостерігають поступову 

зміну співвідношення між важливістю колективного та індивідуального буття 

[167-171]. 

Культура солідарності, яка протягом ХХ століття дозволила створити 

ефективну соціальну політику в розвинених країнах світу, зазнає суттєвих 

змін, «вимивається» її ціннісний компонент, а процес індивідуалізації 
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споживання набуває гіпертрофований характер, який не дозволяє розробити 

ефективні інструменти державного управління. Необхідність консолідованого 

фінансування соціальних програм стикається з протистоянням насамперед 

багатої частини населення і збільшенням кількості способів ухилення від 

оподаткування, що формує потребу для розробки і реалізації на глобальному 

та національному рівні систем протидії виконанню соціальних зобов'язань;  

2) в розвинених країнах світу змінюється контекст сприйняття 

суспільством цілей і завдань соціальної політики, вона все в меншій мірі 

розглядається як спосіб допомоги і благодійності для певних категорій 

населення, а все більшою мірою націлена на реалізацію програм розвитку, 

«створення умов для підвищення мотиваційного потенціалу, мобільності, 

трудової виробничої активності людських ресурсів» [31]; 

3) зміна підходів до формулювання соціал-демократичної доктрини 

розвитку суспільства, поступовий перехід від основних принципів створення 

держави загального добробуту до держави соціальних інвестицій, націленої на 

забезпечення освіти та працевлаштування всіх членів суспільства і поступових 

поступків «цінностей великих організацій (держава, партія) і цінностей 

колективної солідарності... цінностям індивідуальної свободи і індивідуальної 

відповідальності» [172]; 

 С. Економічні: 

 1) за останнє десятиріччя розвинені країни світу витрачали близько 30% 

національного доходу на підтримання соціальної сфери (Франція, Бельгія – 

близько 31%, США – 26%), причому спостерігається збільшення відрахувань 

(з 1980 по 2007 рр. частка ВВП Франції, витрачена на соціальне забезпечення, 

зросла на 8%). Для підтримки системи соціального забезпечення (медицини, 

освіти) потрібно стабільне зростання державних витрат, яке можливе в 

результаті підвищення продуктивності праці, впровадження інновацій в 

промисловості, сільському господарстві, сфері послуг, оптимізації державного 

управління, підтримці високого рівня зайнятості. Всі ці завдання в більшій чи 

меншій мірі успішно вирішуються в розвинених державах світу, проте як 



68 

 

справедливо зазначає К.Чуліцька, «дотримання цих умов для найменш 

розвинутих країн (LDC) в сучасному світі неможливо» [136], що викликає 

необхідність створення і поширення міжнародних програм допомоги, 

покликаних сформувати умови для забезпечення мінімальних умов існування 

національних соціальних політик навіть у найбідніших країнах світу; 

2) зміна структури економіки, зростання обсягів наукомісткої продукції 

в міжнародній торгівлі, формування глобальних центрів виробництва певної 

продукції в деяких регіонах світу і глобальних міст як центрів управління 

стратегічними і логістичними процесами, розвиток глобальної транспортної 

інфраструктури призвели до «збільшення рухливості професійної структури» 

[131], що знижує якість глобальних і національних прогнозів розміщення 

продуктивних сил і якість прогнозів соціального розвитку; 

Д. Інституційні (нормативно-правові, регуляторні): 

1) з 90-х років ХХ століття в більшості розвинених країн світу 

здійснюються процеси децентралізації ряду державних функцій, спрямовані 

на підвищення якості послуг, що надаються. З огляду на те, що ці процеси 

передбачають внесення змін до фінансування, адміністрування, регулювання 

соціальних програм, важливе значення відіграє визначення соціальних 

стандартів, можливостей їх досягнення, створення ефективних програм 

вирівнювання рівня життя, забезпечення прозорості всіх процесів, досягнення 

високих рівнів субсидіарності; 

 2) диверсифікація джерел фінансування соціальних програм і «все 

більш широка участь у формуванні соціальних витрат роботодавців і 

найманих робітників» [31] формують умови для розширення кількості 

соціальних проектів і в той же час ускладнюють процеси управління, 

передбачають прийняття рішень щодо розподілу програм між центральними 

органами та місцевою адміністрацією, в деяких випадках можуть створювати 

умови для виникнення соціальних диспропорцій між регіонами; 

 3) підтримка і розвиток системи регулювання мінімальної заробітної 

плати («введення в 30-і рр. ХХ ст. механізмів законодавчого і договірного 
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регулювання мінімальної заробітної праці в більшості країн Західної Європи і 

Північної Америки, розмір якої забезпечує не менше 1,5-2 наборів 

прожиткового мінімуму працюючого.... активне застосування регламентно-

уніфікованих договірних процедур і законодавчих норм щодо встановлення на 

національному, міжгалузевому і галузевому рівнях тарифних ставок і окладів з 

урахуванням рівнів кваліфікації, напруженості та інтенсивності праці, що 

забезпечують для працівників кваліфікованої праці високі рівні заробітної 

плати, а для їх сімей – високі рівні матеріального достатку» [173] створили 

умови для накопичення людського капіталу і стабільного розвитку економіки 

в результаті використання висококваліфікованого персоналу. 

Таким чином, сучасна соціальна політика виступає найважливішим 

механізмом соціально-економічного зростання, націленим на досягнення 

соціальної рівності і рівноваги, забезпечення залучення всіх членів суспільства 

в процеси глобального і національного соціально-економічного розвитку. 
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Висновки до розділу 1 

 

1. Сучасна теорія глобалізації базується на використанні декількох 

домінуючих підходів до трактування дефініції «глобалізація», серед яких  

виділено економічний, соціальний, комплексний підходи, що призводить до 

структуризації процесів глобалізації з виокремленням головних вимірів 

(економічна, політична, соціальна глобалізація) і підвимірів (ідеологічна, 

технологічна, екологічна та культурна  глобалізація). 

2. Розвиток інститутів регулювання глобалізації та перманентна 

зміна впливу факторів глобалізаційних процесів (міжнародний рух товарів та 

послуг, капіталів, робочої сили, технологій та інформації; процеси 

інтернаціоналізації та транснаціоналізації виробництва; формування 

глобальної інфраструктури) на економічне зростання призводить до 

посилення дуалістичного характеру впливу факторів глобалізації на 

параметри соціально-економічного розвитку  (занятість, бідність, нерівність, 

захищеність, безпеку). В свою чергу це призводить до  уніфікації соціальних 

параметрів та політик, яка відбувається паралельно з процесами зниження 

рівня національної самоідентифікації та викликає суспільні протиріччя.   

3. Найбільш впливовим стримуючим чинником соціального 

розвитку глобальної спільноти є існуюча відмінність в економічних 

параметрах країн світу, яка впливає на швидкість та результативність 

включення економічних агентів до процесів глобалізації.  

4.  Відокремлено еволюційні періоди становлення теоретичних 

підходів до визначення соціальних факторів економічного розвитку, 

обґрунтовано причини змін в категоріальному апараті та виділено пріоритети 

досліджень, а саме: 1 етап – філантропо-піклувальний (IV ст. до н.е. – XIV 

ст.); 2 етап – гуманістичний (XIV – XVII ст.);  3 етап – відродженсько-

ліберальний (XVII – ХІХ ст.); 4 етап – період формування та реалізації 

соціальної політики  (кінець XIХ ст. – ХХ ст.); 5 етап – сучасний  період  

(кінець ХХ ст. – по теперішній час). 
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5.  Обґрунтовано головні принципи міжнародного та національного 

управління, які націлено на прискорення темпів економічного розвитку та 

підвищення соціальних стандартів. Серед них принципи: комплексного 

управління соціальними факторами розвитку, справедливості,  партнерських 

відносин, стійкої прихильності цілі, врахування взаємозв’язку та 

взаємозумовленості соціальних та економічних факторів розвитку; 

національної відповідальності, міжнародної причетності. 

6.  Визначено головні спільні ознаки формування національних 

соціальних політик (концептуальні підходи до побудови системи державного 

управління, участь громадянського суспільства в перерозподілі економічних 

ресурсів, ступінь соціального захисту). Серед головних ознак періоду 

глобалізації виокремлено появу феномену спільної наднаціональної 

соціальної політики в ЄС; посилення національного регулювання та 

нормування соціальних процесів, яке націлено в розвинутих країнах світу на 

накопичення та розвиток людського капіталу, в країнах, що розвиваються, - 

на формування основ західної моделі соціальної політики; уніфікація 

принципів побудови, механізмів реалізації та напрямів регулювання 

національних соціальних політик; розширення джерел фінансування 

соціальних програм за рахунок міжнародних ресурсів. 

7.  Обґрунтовано  спонукальні мотиви трансформації національних 

та наднаціональних соціальних політик (зростання відкритості економік, 

глобальна політична нестабільність, зміна демографічних характеристик в 

більшості країн світу, інтенсивне зростання нерівномірності розподілу 

доходів, зростання випадків соціального виключення) та головні чинники, які 

впливають на розвиток соціальних політик (соціально-політичні, ціннісні, 

економічні, інституціональні). 

Основні результати дослідження, проведеного в Розділі 1 дисертації, 

опубліковані автором у роботах [22, 29, 87]. 
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РОЗДІЛ 2 

  СОЦІАЛЬНІ ФАКТОРИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН 

ЄВРО-СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКОГО ПАРТНЕРСТВА  

 

2.1. Еволюція міжнародного співробітництва в сфері соціального 

розвитку в межах Євро-середземноморського партнерства. 

 

Євро-середземноморське партнерство (ЄСП) – це механізм реалізації 

Європейської політики сусідства, який послідовно розвивається і еволюційно 

змінюється протягом більш ніж 20-ти років. У ряді досліджень відзначається, 

що витоки ЄСП були закладені ще в перші роки створення ЄС, коли 

інтеграційне об'єднання формувало свої інституційні основи. Як зазначає 

О.Трофімова, відносини «в 60-і роки... носили в основному двосторонній 

характер з обмеженим числом середземноморських країн... підхід ЄЕС... 

носив «мозаїчний характер». У 70-ті роки європейські країни перейшли до 

глобальної середземноморської політики» [174].  

На сьогодні ЄСП включає дві групи партнерів: ЄС і 10 держав 

Південного Середземномор'я (Алжир, Єгипет, Ізраїль, Йорданія, Ліван, 

Марокко, Сирія, Туніс, Палестина, Туреччина). 

Країни Євро-середземноморського партнерства – це держави, що 

знаходяться на різних стадіях економічного розвитку, які демонструють 

стабільні темпи зростання в останнє десятиліття, незважаючи на світові 

економічні кризи і перманентні революції, що відбулися в багатьох державах 

регіону і були викликані соціальними протиріччями, що накопичилися в 

суспільстві протягом багатьох років. 

ЄС, як друга сторона Євро-середземноморського партнерства, надає 

значну допомогу в соціальному розвитку країн Середземномор'я, причому 

багато областей в цій сфері визнані пріоритетними. Так, наприклад, 

взаємодія з Алжиром передбачає розвиток освіти, проведення реформ в 

області міграційних процесів, підтримку соціальних ініціатив, розвиток 
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соціальної інфраструктури. Основні програми, що здійснюються спільно з 

Єгиптом, націлені на створення системи ефективного управління, 

забезпечення стійкості соціальної політики, проведення реформ, націлених 

на підтримку громадянського суспільства. Програми, які реалізуються з 

урядом Йорданії, охоплюють такі області як підтримка безпеки, боротьба з 

екстремізмом, забезпечення стійкості процесу розвитку. Більш 500 млн. євро 

було виділено ЄС в період з 2010 по 2013 рр. на розвиток соціальної 

політики, економічну модернізацію і створення системи ефективного 

управління в Марокко (як в країні, яка має найнижчий індекс людського 

розвитку в регіоні). 

Історія формування соціальної складової партнерства досить 

суперечлива і пов'язана з особливостями соціально-економічного розвитку 

ЄС, який за допомогою держав Середземномор'я частково вирішував 

проблеми власної економіки. Економічна і політична міць ЄС, яка в міру 

розвитку ЄСП все більш посилювалася, дозволяла і дозволяє ЄС диктувати 

умови трансформації відносин. Як уже зазначалося, в перші роки існування 

ЄС найважливіше значення мала дешева робоча сила, використання якої 

дозволило відновити промисловість і задовольняти потреби сфери послуг, 

яка швидко розвивалася. Але вже на початку 70-х років зростаюча 

конкуренція на ринку праці, виникнення соціального протесту в ряді країн 

призвели до зміни підходів до міграційної політики, яка була різко  

переорієнтована з вектору «прийому і підтримки» на вектор «обмеження і 

повернення» зі збереженням лояльного ставлення до політичної міграції, яка 

була незначною, і підтримкою процесів возз'єднання сімей. Інституційно 

процеси відбувалися наступним чином: 

1972 р. – Підписання угоди про міграцію робочої сили (ЄС – країни 

Середземномор'я) у рамках Глобальної середземноморської політики; 

1975 р. – Угода  про асоціацію (ЄС – Ізраїль) з виділенням 

домовленості по робочим мігрантам; 
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1976/1977 рр. – Угоди про торгівлю та співробітництво (ЄС – Туніс, 

Марокко, Алжир / Єгипет, Йорданія, Ліван, Сирія) з лібералізацією в'їзду 

робочих-мігрантів [185-186]. 

Починаючи з 90-х років ХХ ст. розвиток економічного співробітництва 

(яке все-таки супроводжувалося квотуванням найбільш важливої експортної 

продукції країн Середземномор'я) стимулювало посилення інтересу ЄС до 

забезпечення соціальної стабільності в регіоні, який виступав одним з 

найважливіших постачальників енергетичних ресурсів і знаходиться в 

безпосередній близькості до кордонів ЄС. Були проголошені завдання 

підтримки з боку ЄС соціально-економічних програм розвитку країн 

Середземномор'я як засобу досягнення соціальної безпеки і стабільності. У 

1995 р. розробляється концепція розвитку регіону (підготовлена 

Європейською радою), яка виділяє чотири сфери взаємодії: політичну, 

економічну, соціальну і культурну. 

Барселонська декларація 1995 р. інституційно оформлює Євро-

середземноморське партнерство і виділяє три напрямки взаємодії:  

1) політичний (який охоплює і соціальний елемент, а саме 

верховенство закону, побудова демократичних суспільств, забезпечення прав 

людини, сталий розвиток),  

2) економічний, 

3) соціально-культурне, гуманітарне партнерство, в рамках якого 

висувається завдання розвитку міжкультурного та міжрелігійного діалогу, 

посилення культурних зв'язків, вдосконалення систем освіти та охорони 

здоров'я, підвищення зайнятості та вирішення проблем міграції. 

У 1995 р. вперше збирається Громадянський форум Євромед, в рамках 

якого здійснюється міжкультурний діалог, спрямований на розв'язання 

суперечностей між членами ЄСП і створення соціальних передумов для 

поліпшення економічної ситуації в регіоні (з 2005 р. на базі форуму була 

створена Платформа Євромед). 
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У 1996 р. створюється Робоча група, куди входять представники 

Економічного і соціального комітету ЄС та держав Середземномор'я – членів 

ЄСП, на яку покладається обов'язок координувати процеси економічної і 

соціальної взаємодії.  

У 1997 р. на Третій зустрічі на вищому рівні головна увага 

приділяється соціальним питанням, а саме вирішенню проблеми зайнятості 

(на основі розвитку малого і середнього бізнесу), підвищенню соціальних 

стандартів (розвиток систем водопостачання), активізації соціального діалогу 

і формуванню соціального партнерства.  

 Зустріч 1998 р. є продовженням вже проведених переговорів, на 

порядку денному зайнятість, соціальний діалог, формування громадянського 

суспільства і його участь в соціальних процесах, створення системи 

професійної освіти. З огляду на високий рівень безробіття, яким 

відрізняється регіон протягом останніх 50-ти років, «визнання існуючої між 

міграцією та розвитком залежності» [174] є головним результатом перемов. 

З'являється нова стратегічна ініціатива ЄС, побудована на використанні 

об'єктивної ситуації, яка склалася, і створенні передумов для розвитку країн 

Середземномор'я в результаті залучення коштів мігрантів (грошових 

переказів на батьківщину) для фінансування соціально-економічних 

проектів. Розроблено механізми підтримки асоціацій мігрантів, які 

спонсорували проекти з розвитку освіти, охорони здоров'я, інфраструктури. 

У 2000 р. Європейською радою приймається Спільна стратегія 

Європейського Союзу для середземноморського регіону. Документ базується 

на напрацюваннях конференції міністрів закордонних справ країн-членів 

ЄСП (на той момент їх було 27) і включає, крім політичних і економічних 

завдань, значний соціально-культурний блок, в якому виділені такі напрямки 

як захист культурної спадщини, модернізація систем водопостачання і 

систем соціального страхування, охорона навколишнього середовища, 

розвиток освіти і наукової взаємодії, питання міграції [187-188]. 
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Фінансування соціального розвитку здійснювалося за допомогою 

спеціальної програми МЕДУ, яка передбачала субсидування схвалених 

проектів (з 1995 по 1999 рр.), з 2000 р. почала реалізовуватися МЕДУ 2, яка 

збільшила кількість і види соціальних програм. 

У 2003 р. ЄС офіційно оголошує основи своєї міграційної політики 

щодо країн ЄСП (документ «Ширше сусідство ЄС: новий формат відносин зі 

східними та південними сусідами»), в якій виділяються окремими блоками 

питання контролю на кордонах, прийому біженців, процедур взаємодії, 

спрямованих на запобігання нелегальній міграції, створення системи 

прийому політичних мігрантів, повторний прийом мігрантів. 

Розглянутий період співпраці супроводжувався зародженням певних 

протиріч між європейськими і середземноморськими партнерами, 

пов'язаними з переглядом з боку ЄС ставлення до процесів міграції, а саме 

послідовного посилення процедур прийому робочої сили і протидії 

нелегальній міграції. 

З 2004 р. почався новий (сучасний) етап розвитку співпраці країн 

Середземномор'я і ЄС, який націлений на формування сусідських відносин, 

заснованих «на спільності цінностей і інтересів» [189], і передбачає 

реалізацію Європейської політики сусідства. І в черговий раз ЄС, 

проголошуючи наміри реалізувати принцип чотирьох свобод, вносить певні 

корективи в механізми досягнення цілей. Як зазначає О.Трофімова, «новий 

ідеологічний підхід пов'язує міграцію, особливо нелегальну, з ростом 

ісламської загрози. Міграційна політика ЄС все частіше розглядає 

іммігрантів із сусідніх південних країн як «небажаних», що руйнують 

загальну і культурну єдність сучасних європейських держав» [174]. ЄС чітко 

висловив свою позицію про відмову від принципу уніфікації відносин з усіма 

державами ЄСП, була обґрунтована необхідність індивідуалізації взаємодії, 

диференціації підходів, обумовленості підтримки в залежності від досягнень 

в економічній і політичній співпраці. Головне завдання вдосконаленої 

міграційної політики ЄС мало полягати в створенні механізмів забезпечення 
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безпеки міграційних процесів і підтримки тих мігрантів, послуги яких 

потребував ЄС. 

У 2005 р. на ювілейному Євро-середземноморському саміті питання 

соціального діалогу були пріоритетними, був підписаний ряд документів, які 

дозволили збільшити фінансування соціальних програм в два рази. Як 

зазначив Ж.Мануель Баррозу (на той час прем'єр-міністр Португалії), «це 

партнерство має першорядне значення в реагуванні на нестабільність деяких 

країн і держав в стані занепаду, що є причиною виникнення нових 

регіональних криз... Необхідно також боротися з такими глобальними 

проблемами, як бідність і погіршення екологічної ситуації, освіта також 

займає центральне місце в цій програмі, адже третина населення наших 

середземноморських партнерів молодше 15 років, і це стане в майбутньому 

великим ресурсом» [190-191]. 

В рамках плану чотирирічної робочої програми (2006-2009 рр.) акцент 

робився на проблемах міграції, навколишньому середовищі та створенні 

спільного простору соціально-культурного обміну. Перераховані завдання 

повинні були підтримати економічні проекти, пов'язані з розвитком торгівлі і 

створенням спільної інфраструктури. На саміті було прийнято три основних 

документа: «Президентську заяву», «Кодекс поведінки щодо тероризму» і 

«Програму дій на 5 років» [192].  

У президентській заяві наголошувалося на важливості справедливого 

врегулювання регіональних конфліктів, зміцнення демократії, верховенства 

закону, поваги прав людини, стабільного і збалансованого економічного і 

соціального розвитку, боротьби з бідністю, забезпечення більшого 

взаєморозуміння між культурами і народами [193]. 

Як зазначає А.А.Воловіч, «залишається чимало проблемних питань 

через цивілізаційні і соціально-економічні невідповідності між 

європейськими та арабськими народами, масової імміграції з арабських країн 

в європейські», крім того дослідник підкреслює, що «принципи 

демократизації, що містяться в Барселонській декларації, не зовсім 
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влаштовують деяких лідерів арабських країн Північної Африки, які 

перебувають при владі 20 і більше років, оскільки створюють умови для 

зміцнення і консолідації опозиції правлячим режимам» [194]. На думку 

О.Трофімової, питання «створення зони стабільності, процвітання і безпеки, 

регулювання міграції, соціально-культурні, практично не були вирішені 

після чергового зриву мирного процесу на Близькому Сході» [174], вся 

європейська політика зіткнулася з протиріччями «між двостороннім 

форматом відносин і багатостороннім співробітництвом з регіоном в цілому» 

[195]. Обсяги виплат в межах двостороннього співробітництва майже в три 

рази перевищують розміри фінансування проектів регіонального розвитку 

[196], зі збереженням на протязі багатьох років сталої структури 

фінансування двостороннього (майже пропорційне фінансування економіки, 

приватного сектору, освіти, інфраструктури) [197]. Більш широкий вибір 

проектів  фіксується в сфері регіонального співробітництва, але одночасно з 

меншими обсягами фінансування [198-199].  

З 2005 р. почав свою діяльність Євро-середземноморський фонд Анни 

Лінд як регіональний інструмент ЄСП, націлений на розвиток культурного 

діалогу та освіти (щорічний обсяг фінансування – 5 млн.євро), а також 

програма «Інформації та технології» та проекти, покликані підвищити 

залученість жінок в економічні процеси. 

Продовжували реалізовуватися програми співпраці в сфері охорони 

здоров'я, які передбачали підтримку державної системи надання первинної 

медичної допомоги, розвиток медичної освіти, формування системи і 

механізмів дій в надзвичайних ситуаціях. 

ЄСП істотно трансформується після проголошення в 2004 р. 

Європейської політики сусідства (яка розширювала співпрацю і на країни 

Східної Європи) і введення в 2007 р.: 

1) нового підходу до фінансування взаємодії, а саме реалізації 

фінансового інструменту сусідства і партнерства – ENPI, який покликаний 

підтримувати спільні програми (бюджет на 2007-2013 рр. – 7,92 млрд.євро); 



79 

 

2) нових принципів спільної політики ЄС щодо міграції (розвиток 

обміну інформацією, нові підходи до контролю на кордонах, спільне 

регулювання міграційних потоків) і стратегії «буферної зони», яка повинна 

включати сусідні країни, з метою запобігання прямого попадання мігрантів 

на територію ЄС [ 200]; 

3) нового механізму співпраці – Інвестиційного інструменту 

сусідства/NIF, який на додаток до вже наявних фондів повинен був 

накопичувати ресурси для фінансування інфраструктурних проектів, в першу 

чергу в соціальній сфері; 

4) нових підходів у співпраці в сфері освіти, які були проголошені на 

першій конференції міністрів вищої освіти і ставили основним завданням 

активізацію наукових досліджень, формування загальних освітніх стандартів 

в результаті реалізації програм Tempus та Erasmus Mundus Programmes [201]. 

В силу все більших ускладнень в політичний ситуації в регіоні, ЄС 

створює окрему програму, спрямовану на надання гуманітарної допомоги. В 

2008 р. після проголошення проекту «Союз для Середземномор'я» 

пріоритетними напрямками співпраці визнаються культура, туризм, 

зайнятість, охорона здоров'я, розвиток систем державного управління, 

соціальні контакти ЄС і країн Середземномор'я. У цьому ж році відбулася 

перша конференція міністрів культури, на якій була обґрунтована 

необхідність формування єдиної культурної стратегії, заснованої на 

збереженні спадщини, яка передбачає сприяння культурному обміну, 

підготовку наукових кадрів. 

Період 2004-2008 рр. був досить плідним як з точки зору вирішення 

економічних, так і соціальних завдань. Безумовним досягненням слід 

вважати активізацію уваги до вирішення соціальних проблем і створення 

передумов для вирішення протиріч, пов'язаних з трудовою міграцією. 

У 2011 р. після подій «арабської весни» стратегія ЄС щодо ЄСП у 

черговий раз піддавалася перегляду [202] у зв’язку з тим, що  «хвиля реформ 

показала різний прогрес і різні результати в залежності від країн» [203]. 
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Після двох спільних засідань (березень і травень 2011 р.) було визнано 

доцільним здійснювати подальшу діяльність з використанням двох 

принципів «the incentive-based approach and the differentiated treatment» - 

стимулювання і диференціації, які передбачають додаткову підтримку в разі 

демократичних перетворень і верховенства законів. 

У період 2011-2013 рр. була реалізована програма SPRING (бюджет 

540 млн.євро), розподіл коштів якої залежав від прогресу, досягнутого 

країнами ЄСП у проведенні політичних реформ. ЄС оцінює результати 

співпраці в цілому позитивно, виділяючи відповідність понесених витрат і 

ефектів щодо Тунісу і Марокко, обмежені реформи в Лівії та Єгипті, 

позитивні результати в галузі державного управління в більшості країн. 

Особливо істотними в останні роки були досягнення в області соціального 

згуртування, розвитку освіти та охорони здоров'я в Марокко. 

ЄС починаючи з другої декади ХХI ст. щорічно публікує офіційні 

повідомлення щодо розвитку співпраці в межах ЄСП, які мають відношення 

до двостороннього співробітництва. В деяких випадках це багатосторінковий 

документ, в деяких – коротке повідомлення щодо бюджету програм та 

причин невиконання запланованих проектів 

Восени 2015 р. ЄС підготував Спільне повідомлення головних 

інституцій організації з метою підведення підсумків десятиріччя. Головною 

тезою документа була констатація факту щодо невисокого рівня виконання 

запланованих завдань. Було визначено, що без стабілізації політичної 

ситуації успішна реалізація економічних і соціальних проектів неможлива.  

Планується, що в рамках подальшої співпраці упор буде зроблений на 

реалізацію проектів, пов'язаних з економічною модернізацією, розширенням 

областей інвестування і підвищення рівня зайнятості для молоді. 

Підкреслюється особлива значимість «реформ в якості основи економічного і 

соціального розвитку (наприклад, розвиток навичок, соціальний захист, 

освіта, вода і здоров'я)», заохочення досліджень і формування загального 

інноваційного простору, підтримки цифрової економіки. Повертаючись до 
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головної проблеми регіону – високої народжуваності і низького рівня 

зайнятості, ЄС пропонує допомогу в професійній підготовці, фокусуванні 

освіти на формуванні навичок і компетенцій, працевлаштуванні молоді та 

жінок. Erasmus + розширюватиме свої програми в регіоні для розвитку вищої 

освіти. 

Ключову увагу планується приділити проблемі міграції, а саме 

активізації співробітництва, спрямованого на ліквідацію причин міграції, 

збільшення допомоги біженцям, забезпечення повернення мігрантів, 

реадмісії, стійкої реінтеграції, підтримки циклічної міграції, сприяння 

легальній міграції, розвитку системи визнання кваліфікацій і академічної 

мобільності. 

Для стабілізації ситуації в регіоні ЄС виділяє більше ніж 15 млрд. євро 

в 2014-2020 рр., вони будуть доступні через Європейський інструмент 

сусідства (ENI). З метою подальшого забезпечення максимальної віддачі, ЄС 

буде прагнути використовувати значні додаткові кошти шляхом подальшого 

зміцнення співпраці з великими міжнародними фінансовими інститутами і 

через Інвестиційний фонд сусідства (NIF). ЄС буде модернізувати і 

стратегічно узгоджувати свої інструменти з надання технічної допомоги 

(TAIEX і Twinning) для забезпечення їх спеціальної підтримки. 

Звертає увагу зміна пріоритетів партнерства ЄС, яка пов'язана з різким 

скороченням зацікавленості в розвитку соціальної і культурної взаємодії 

країн ЄСП. Структурно документ складається з 8 розділів: 1. Вступ, 

2. Стабілізація сусідства, 3. Посилення сусідства, посилення співпраці, 

4. Ефективний уряд, демократія, верховенство закону і права людини, 

5. Пропоновані напрямки співробітництва (економічне співробітництво і 

стабілізація, торгівля, економічна модернізація і підприємництво, зайнятість і 

працевлаштування: акцент на молодь, партнерство для зростання, транспорт і 

зв'язок, енергетична безпека); аспекти безпеки; міграція та мобільність 

населення, 6. Регіональні аспекти, 7. Підвищення ефективності, 8. Наступні 

дії [204]. 
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Таким чином, цілі, заявлені в Барселонській декларації і в наступних 

документах, навіть не згадуються і тим більше не можуть претендувати на 

розширене фінансування.  

Регіональне співробітництво планується базувати на таких пріоритетах: 

права людини, належне врядування та верховенство права; інституційна 

співпраця та розвиток потенціалу; освіта і розвиток навичок, мобільність 

персоналу, молодь і культура; забезпечення сталого економічного розвитку, 

торгівля і розвиток приватного сектора; енергетичний сектор; транспорт та 

інфраструктура; довкілля; підтримка громадянського суспільства; 

мобільність і управління міграцією; зміцнення довіри й інші заходи, що 

сприяють запобіганню і врегулюванню конфліктів. 

Документ жорстко фіксує зміни пріоритетів фінансування з точки зору 

розподілу ресурсів між регіональними та двосторонніми програмами. 

Головний пріоритет – двостороннє співробітництво, яке має позитивні 

результати економічного і соціального характеру [205-207]. Крім того 

зазначається доцільність вирішення оперативних та тактичних завдань. 

Покроковий механізм удосконалення економічної ситуації має відігравати 

головну роль у розподілі фінансових ресурсів.  

 Крім того, ЄС підтримує мобільність і ринки: «Мобільність 

партнерства» була підписана з Марокко в червні 2013 р. і з Тунісом у лютому 

2014 р. Заплановані перемовини з Йорданією, де обговорення на рівні 

експертів досягло значного прогресу. 

Серед основних соціальних результатів регіональних програм 

необхідно виділити: 

ефективну роботу так званих багатосторонніх платформ, які дозволили 

налагодити конструктивний діалог з тем, пов'язаних з формуванням 

громадянського суспільства, політики економічної інтеграції та конвергенції, 

розвитку контактів між людьми, міграції, справедливості і безпеки; 

результативність програм по формуванню громадянського суспільства, 

які привели до усвідомлення необхідності формування комплексного проекту 
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в цьому напрямку, який буде націлений на створення інституційних 

структур, мереж і «механізмів для структурованого регіонального діалогу»; 

комплексність ряду проектів, які одночасно вирішували і соціальні, і 

економічні завдання (розвиток малого і середнього бізнесу, охорона 

навколишнього середовища, транспорт, молодіжні контакти). 

Однак, необхідно констатувати, що ряд запланованих проектів не було 

виконано в повному обсязі, як і в попередні роки. ЄС в період з 2007 р. 

змінив в певній мірі свій підхід до фінансування: в тому випадку, якщо було 

очевидно, що програма не зможе освоїти виділені кошти, вони оперативно 

передавалися на інші проекти, тому в цілому фінансування було використано 

на 100% (табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 

Фінансування регіональних програм, у тому числі соціальної 

спрямованості у 2007-2013 рр. 

№ Регіональні програми План, % Факт, % 

 2007-2010   

1 Політика, юстиція, безпека, міграція 13 11,4 

2 Сталий економічний розвиток 58 57 

3 Соціальний розвиток і культурний обмін 20 15,8 

4 Глобальний розподіл 9 15,8 

 Всього 343 млн. євро 343 млн. 

євро 

 2011-2013   

1 Спільні регіональні інститути, заходи по зміцненню 

довіри, розвиток засобів масової інформації 

16 12,4 

2 Регіональна інтеграція, інвестиції, конвергенція 43 42,3 

3 Сталий розвиток 15 13,3 

4.  Соціальна інтеграція і культурний діалог 14 16,7 

5 Глобальний розподіл 12 15,3 

 Всього 288 млн. євро 288 млн. 

євро 

 Всього  2007-2013 631 млн. євро 631 млн. 

євро 

Складено автором на основі даних [208] 

 

Оцінюючи важливість і результативність проектів формування 

громадянського суспільства, значні ресурси були спрямовані на реалізацію 

саме цього напрямку співробітництва. Кошти перерозподілялися за 
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допомогою спеціального Фонду громадянського суспільства (CSF), 

основною метою якого було зміцнення організацій громадянського 

суспільства, підвищення їх ролі в розробці державних політик, розвитку 

соціального діалогу і соціальних мереж (обсяг фінансування досяг 33 млн. 

євро). Подібні завдання виконує і Європейський фонд за демократію (EED), 

який сприяє розвитку соціальних організацій та підтримує соціальні 

ініціативи (6 млн. євро). Фонд Анни Лінд (ALF) прийняв на себе реалізацію 

додаткових завдань з розвитку міжкультурного діалогу з метою запобігання і 

вирішення конфліктів (10 млн. євро на період 2012-2014 рр.). 

Однак, як уже зазначалося, не всі програми, заплановані ЄС, 

реалізуються в повному обсязі. Певна частина фінансування виявляється 

незатребуваною у зв'язку з неготовністю сектора державного управління 

країн-реципієнтів, відсутністю концептуальної основи стратегічної взаємодії, 

яка повинна визначати цілі, завдання, принципи, ключові елементи і 

механізми реалізації програм соціально-економічного співробітництва. 

           

2.2. Вплив соціальних факторів на економічний розвиток країн 

Євро-середземноморського партнерства. 

        

Як платформа для розвитку діалогу і зміцнення соціальних контактів 

Євро-середземноморське партнерство створило значні передумови для 

трансформації соціальних політик неєвропейських країн-учасників угоди, в 

першу чергу мова йде про зміну ставлення до проблеми формування 

державної соціальної політики, визнання необхідності досягнення гендерної 

рівності та права на освіту для всіх верств населення. У той же час багато 

напрямків соціального розвитку, які визнані базовими і фундаментальними в 

Європейському Союзі, в країнах Середземномор'я тільки починають 

формуватися, державні стратегії соціального розвитку реалізуються частково 

в силу недостатнього фінансування.  
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Певні елементи соціальної взаємодії, властиві західному суспільству, 

не знаходять підтримки у місцевого населення. Економічні проблеми, які 

переслідують країни Середземномор'я в останні роки, стають перешкодою 

для становлення і накопичення людського капіталу, що в свою чергу 

викликає зниження можливостей для зростання національної промисловості. 

В умовах, що склалися, соціальна складова зростання стає домінантною і 

викликає, як наслідок, економічне процвітання. 

Більшість країн ЄСП об'єднані спільністю мови і історичною долею. У 

період нової історії частина території даного регіону входила до Османської 

імперії, а в епоху капіталізму стала об'єктом європейського колоніалізму. На 

даній території проживає значна кількість населення, причому більшість з 

якої знаходиться за межею бідності: 25% населення в країнах ЄСП – 

неписьменні, 130 млн. дітей шкільного віку не мають можливості вчитися, 

приблизно 1,1 млрд. осіб не мають вільного доступу до водних ресурсів 

[194]. Крім того, країни ЄСП є проблемною територією в політичній площині 

через низку факторів: арабо-ізраїльська конфронтація, високі темпи 

зростання населення на тлі відставання виробництва продовольчих товарів і 

нестачі водних ресурсів, значні контрасти в рівні економічного розвитку 

країн, а також їх залежність від провідних західних держав, які намагаються 

встановити контроль над енергетичними ресурсами країн регіону. 

Динамічні зміни світового порядку під впливом глобалізації економіки 

в цілому надали позитивний вплив на економічний розвиток країн ЄСП. 

Активізація економічного співробітництва між країнами регіону та іншими 

розвиненими країнами і країнами, що розвиваються, а так само формування 

сприятливих умов для зростання на основі реалізації стратегії сталого 

розвитку призвели до збільшення основних макроекономічних показників 

даних держав. Представлений в табл. 2.2 період з 2000 по 2014 рр. лише 

частково відображає вплив на економіку країн ЄСП тривалих політичних і 

соціальних змін в регіоні та їх наслідки для економіки.  
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Таблиця 2.2 

Основні макроекономічні показники розвитку країн 

Євро-середземноморського партнерства 

Рік Алжир Єгипет Ізраїль Йорданія Ліван Марокко Палестина Сирія Туреччина Туніс 

ВВП, млрд. дол. 

2000 54,79 95,6 129,1 8,4 16,4 37,02 4,3 19,6 266,5 21,47 

2005 103,19 94,4 139 12,5 21,4 59,52 4,8 28,3 482,9 32,27 

2010 161,2 214,6 231,6 26,4 38,4 90,77 8,9 60,4 731,1 44,05 

2013 208,76 255,2 291,5 33,5 47,2 103,83 12,5 35,1 822 46,88 

2014 212,35 282,3 304,9 35,7 49,5 108,66 13,1 30,6 800,9 48,51 

ВВП на душу населення, дол. 

2000 1727,4 1446,7 21474,1 1774,6 5078,2 1289,5 1346,07 1201,2 4219,4 2248 

2005 3038,7 1315,9 21061,2 2402,6 5390,1 1975,8 1357,3 1563,1 7129,6 3211 

2010 4349,5 2748,9 31221,6 4094,1 8850,2 2868,6 2221,12 2808,1 10135,4 4143 

2013 5324,5 3110 37703,5 4618,4 9792,8 3145,7 2907,6 1605,8 10971,8 4263 

2014 5318,3 3385,9 38987,6 4736,4 9972,5 3244,4 2971,12 1394,3 10562,1 4364 

Чисельність населення, млн. ос. 

2000 31,18 66,1 6,01 4,7 3,2 28,95 3,2 16,3 63,17 9,6 

2005 33,26 71,7 6,6 5,2 3,9 30,38 3,5 18,1 67,7 10,1 

2010 36,03 78,1 7,4 6,4 4,3 32,11 4,01 21,5 72,1 10,63 

2013 38,18 82,1 7,7 7,2 4,8 33,45 4,3 21,8 74,9 11 

2014 38,93 83,3 7,8 7,5 4,9 33,92 4,4 21,9 75,8 11,13 

Поточний рахунок платіжного балансу, млн. дол. 

2000 
9142 -971 -2056,4 27,35 -2996 -474,86 -990,29 1061 -9920 

-

821,5 

2005 
21180 2102,8 4043,1 -2271,24 -2748 1040,57 -1152,25 299 -21449 

-

299,2 

2010 12308 -4504 7171,6 -1882,16 -7552 -3925,17 -690,81 -367,39 -45420 -2104 

2013 869,25 -5582 5955,9 -3358,78 -7170 -7844,02 -453,9 - -65061 -3879 

2014 -9289 -5823 12927 -2512 -12451 -6384 - -3567 -46504 -4332 

Приплив прямих іноземних інвестицій, млн. дол. 

2000 280,1 1235,4 6957,44 913,2 964,1 421,96 62 270 982 982 

2005 1145 5375,6 4818,2 1984,4 3321,4 1653,98 46,5 500 10031 10031 

2010 2300,2 6385,6 5509,5 1650,8 4279,9 1573,85 180 1469,1 9058 9086 

2013 2661,1 5553 11803,8 1798,4 2832,7 3298,1 177,2 - 12866 12357 

2014 1488 4783,2 6431,6 1760,42 3070,1 3582,29 123,9 - 1060,27 12146 

 

Серед країн Євро-середземноморського партнерства більшість 

відноситься до тих, які характеризуються низьким рівнем розвитку. Так, ще в 

2000 році ВВП таких країн, як Йорданія і Палестина становив менше 5 і 

10 млрд. дол. відповідно. В 2014 р. цей показник збільшився в кілька разів. 

Найбільш динамічні темпи зростання ВВП в Алжирі, де показник збільшився 
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майже в 3 рази. В цілому всі країни ЄСП продемонстрували стрімке 

зростання ВВП і дана тенденція продовжує зберігатися. Стійкий характер 

зростання ВВП в регіоні був досягнутий за рахунок здійснення економічних 

реформ в галузі торгівлі, оподаткування, фінансової системи і загальної 

економічної лібералізації. Виняток становлять Сирія, де ВВП у 2014 р. 

знизився на 12,8% в порівнянні з 2013 р., Туніс – зниження на 2,5%, що 

пов'язано, перш за все, зі збройними конфліктами, що тривають на території 

даних держав. 

Швидкі темпи зростання ВВП в країнах ЄСП, однак, супроводжуються 

зростанням населення регіону, в результаті мають місце більш низькі темпи 

зростання ВВП в розрахунку на душу населення. Найнижчий показник ВВП 

на душу населення характерний для Сирії, де він в 2014 р. склав лише 

1394,3 дол., при тому, що, наприклад, в європейських країнах цей показник 

становить в середньому 27400 євро (дані за 2014 р.). У більшості країн ЄСП 

ВВП на душу населення складає менше 10 тис. дол., що свідчить про низький 

рівень розвитку цих країн згідно з міжнародними класифікаціями. При цьому 

чисельність населення в даному регіоні демонструє стабільну тенденцію до 

збільшення. 

Зростання ВВП і енергетичний потенціал деяких з країн ЄСП зумовило 

збільшення обсягів прямого іноземного інвестування. За період 2000-2014 рр. 

обсяг прямих інвестицій значно збільшився в таких країнах, як Сирія і Туніс 

– більш, ніж в 10 разів. Велика частина даного ресурсу спрямована на 

розвиток енергетичного сектора, так само як і туризму. При цьому необхідно 

відзначити скорочення обсягів інвестування в 2014 р. по відношенню до 

2013р. в таких країнах, як Алжир (на 44,08%), Єгипет (на 13,86%), Ізраїль (на 

45,51%), Йорданія (на 2,1%), Палестина (на 30,07%) і Туреччина (на 91,75%), 

що пов'язано, перш за все, з нестабільною військово-політичною ситуацією 

на території даних держав. 

Аналіз основних макроекономічних показників розвитку країн Євро-

середземноморського партнерства дозволив зробити висновок про те, що 
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регіон характеризується досить високим рівнем асиметрії – якщо Ізраїль і 

Туреччина демонструють високі показники ВВП, припливу іноземних 

інвестицій, то дані індикатори економічного розвитку таких країн, як 

Палестина, Йорданія, Сирія в кілька разів менше. Незважаючи на відмінності 

в рівнях економічного розвитку, економіки країн ЄСП під впливом 

глобалізації проявили себе, як високо інтегровані в систему світової торгівлі. 

За період з 2005 по 2014 р. значно збільшилися обсяги експорту та імпорту 

країн даного регіону (табл. 2.3).  

Таблиця 2.3 

Динаміка зовнішньої торгівлі країн Євро-середземноморського 

партнерства, 2005-2014 рр., млрд. дол. 

Країна 

Експорт Імпорт 

2005 2008 2011 2013 2014 2005 2008 2011 2013 2014 

Алжир 48,8 81,54 76,5 68,24 68,25 24,6 49,06 59,4 65,6 71,03 

Єгипет 30,7 54,76 47,05 44,79 47,1 34,32 67,22 61,38 65,32 73,52 

Ізраїль 57,24 80,04 91,67 95,69 99,14 57,71 84,28 92,97 91,51 93,26 

Йорданія 6,7 12,69 13,74 14,26 15,61 11,85 19,22 21,3 23,95 24,58 

Ліван 13,22 22,1 25,1 19,23 17,06 16,84 28,98 32,26 32,69 31,57 

Марокко 16,59 30,55 31,84 32,61 37,023 20,54 43,32 45,907 47,42 50,402 

Палестина 0,71 1,16 1,8 2,3 2,56 3,6 4,7 6,5 7,3 8,3 

Сирія 11,51 19,74 13,04 - - 11,1 19,27 21,07 - - 

Туреччина 14,56 25,07 22,49 21,97 21,61 14,7 26,44 25,8 26,28 26,86 

Туніс 10,63 17,8 18,37 20,89 21,95 12,33 21,21 25,27 26,6 25,78 

 

Найбільш високі темпи зростання експорту продемонстрували 

Палестина – більш, ніж в 3 рази, Йорданія – в 2 рази, Марокко – в 2 рази і 

Туреччина – в 1,8 разів. Найменше зростання обсягів експорту характерне 

лише для Лівану – за 9 років зростання склало лише 29%, що пов'язано зі 

зниженням обсягів споживання енергетичних ресурсів, які є головною 

статтею експорту в даній державі. 

Що стосується імпорту товарів і послуг, то лише в Ізраїлі, Лівані і 

Туреччині спостерігалися відносно невисокі темпи зростання даного 

показника (за період 2005-2014 рр. 61%, 87% і 82% відповідно). Інші країни 

збільшили імпорт товарів і послуг більше, ніж в 1,5 рази, що свідчить про 
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зростання залежності економік держав від активізації взаємодії з третіми 

країнами (Додаток Б). 

Основними статтями експорту товарів стали дорогоцінні каміння і 

метали, моторні транспортні засоби та запасні частини до них, залізо і сталь, 

котли, машини і обладнання, прилади та запасні частини до них, електричні 

машини і прилади, запасні частини до них. Позитивні тенденції у зовнішній 

торгівлі, розвиток таких пріоритетних галузей сектора послуг, як медичний 

туризм, освіта, інформаційні технології і кіноіндустрія так само чинять 

значний вплив на формування експортного потенціалу держав Євро-

середземноморського партнерства [222]. 

Аналіз показників зовнішньої торгівлі країн Євро-

середземноморського партнерства свідчить про наявність негативного 

торгового балансу практично у всіх держав південного Середземномор'я 

(рис. 2.1).  

За період 2005-2013 рр. позитивний торговельний баланс був 

характерний для Алжиру, проте в 2014 р. імпорт на 2,7 млрд. дол. перевищив 

експорт товарів і послуг, що негативно відобразилося на економічних 

показниках країни, що пов'язано насамперед зі зниженням рівня доходів від 

експорту нафти та інших енергетичних ресурсів.  

Одночасно, Ізраїлю вдалося стабілізувати сальдо торгового балансу і, 

починаючи з 2013 р., показник характеризується позитивною тенденцією до 

стійкого зростання. Такого результату вдалося досягти за рахунок 

скорочення дефіциту держбюджету і національного боргу завдяки рішучому 

зменшенню державних витрат і збільшенню податкових надходжень. Ізраїль 

став «магнітом» для іноземних інвестицій, що і привело до позитивних 

тенденцій в економіці країни.  

Що стосується інших країн регіону, то Єгипет, Ліван, Палестина і 

Туреччина демонструють протягом представленого періоду стабільну 

тенденцію до збільшення імпортозалежності економік, що виражається в 

зростанні негативного сальдо торгового балансу країн.  
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Такі держави, як Йорданія, Марокко і Туніс в 2014 р. скоротили 

негативне сальдо торгового балансу в порівнянні з 2013 р. на 0,72 млрд. дол., 

1,4 млрд. дол. і 1,88 млрд. дол. відповідно, що пов'язано зі збільшенням 

експорту метизної продукції і продовольства. 

Обсяги експорту та імпорту продукції усіх країн ЄСП знаходяться у 

прямій залежності від світової економічної ситуації та особливостей 

протікання політичних процесів в межах країн. 

 

Рис. 2.1. Торговий баланс країн Євро-середземноморського партнерства, 

млрд. дол. 

           

Оцінка основних тенденцій економічного розвитку країн Євро-

середземноморського партнерства дозволяє встановити наступне: 

1) значний вплив на розвиток держав геополітичних чинників, який 

формує структуру ВВП за видами доходів та витрат (Додаток В); 

2) високий рівень асиметрії розвитку країн (Ізраїль, Туреччина 

характеризуються значно вищими показниками розвитку, ніж такі країни, як 

Палестина, Сирія, Ліван та інші); 

3) залежність показників економічного розвитку від ступеня взаємодії 

країни з більш розвиненими державами. 

Важливо відзначити, що при наявності тенденцій до зростання 

економік країн південного Середземномор'я все ще зберігається ряд 
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соціальних проблем, таких, як низький рівень зайнятості населення та освіти, 

високий рівень безробіття серед жінок та молоді. У більшості країн Євро-

середземноморського партнерства участь жінок в економічній діяльності 

обмежена. Даний фактор обумовлює низький рівень зайнятості населення. 

Протягом останніх років всі країни демонстрували зростання показників 

зайнятості населення, а таким державам як Алжир і Туреччина вдалося 

скоротити безробіття на 1% і на 5,2%, відповідно. Відповідно до даних 

табл. 2.4, всі країни ЄСП демонстрували зростання зайнятості населення, в 

тому числі і в сільськогосподарському секторі. Найбільш динамічне 

зростання упродовж останніх 14 років демонстрували Єгипет (на 47,8%), 

Йорданія (на 53,5%) і Палестина (на 70,9%). При цьому найбільше зниження 

трудових ресурсів характерно для Марокко (на 14,7%). 

Однак при стійкому зростанні зайнятості населення в більшості країн 

Євро-середземноморського партнерства, відсоток економічно активного 

населення все ще залишається досить низьким. Так, навіть в одній з найбільш 

розвинених країн регіону – Ізраїлі, питома вага зайнятого населення в 

загальній чисельності населення становить всього 42,1%, тоді як у Палестині 

цей показник становить всього 25,45%. Настільки низькі показники 

економічної активності пояснюються рядом причин: по-перше, в деяких 

країнах (наприклад, Тунісі та Марокко) статистикою не враховується досить 

велика група населення, головним чином жінки, що працюють на дому в 

кустарній промисловості або в якості сімейних працівників в сільському 

господарстві; по-друге, розвиток системи вищої і середньої освіти звузив 

межі економічної активності молоді. Так, відповідний показник по віковій 

групі до 25 років скоротився в Тунісі з 70,4% в 1991 р. до 64% в 2005 р. і 

продовжує знижуватися.  

По-третє, негативно відображається на національних трудових 

ресурсах еміграція як кваліфікованої, так і некваліфікованої робочої сили. 

Серед виїжджають мігрантів переважають люди у віці 20-40 років. 
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Таблиця 2.4 

Трудові ресурси країн Євро-середземноморського партнерства,  

млн. осіб 

Рік    2000 2005 2008 2012 2013 2014 
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Країна 

Алжир 
Всього 8,802 1,202 9,985 1,5 10,678 1,738 11,727 2,031 11,967 2,1 12,199 2,168 

Сільськ

е гос-во 
2,824 1,454 3,096 1,605 3,248 1,7 3,368 1,773 3,387 1,781 3,399 1,783 

Єгипет 
Всього 20,08 4,303 23,923 5,136 25,749 6,163 28,396 6,947 29,049 7,14 29,693 7,334 

Сільськ

е гос-во 
6,197 2,241 6,361 2,49 6,395 2,555 6,316 2,566 6,277 2,557 6,233 2,544 

Ізраїль 
Всього 2,342 1,072 2,632 1,226 2,917 1,358 3,2 1,505 3,247 1,526 3,2971 1,546 

Сільськ

е гос-во 
0,061 0,014 0,056 0,012 0,053 0,012 0,049 0,01 0,048 0,01 0,046 0,01 

Йорданія 
Всього 1,212 0,173 1,368 0,195 1,504 0,258 1,727 0,316 1,795 0,331 1,861 0,345 

Сільськ

е гос-во 
0,117 0,058 0,113 0,065 0,116 0,07 0,119 0,076 0,119 0,077 0,118 0,077 

Ліван 
Всього 1,14 0,026 1,313 0,321 1,404 0,355 1,503 0,386 1,529 0,394 1,555 0,403 

Сільськ

е гос-во 
0,041 0,013 0,037 0,012 0,032 0,01 0,028 0,009 0,027 0,008 0,026 0,008 

Марокко 
Всього 10,20 2,847 10,989 3,039 11,297 3,058 11,754 3,243 11,947 3,324 12,134 3,405 

Сільськ

е гос-во 
3,364 1,449 3,18 1,438 3,044 1,415 2,929 1,427 2,905 1,43 2,879 1,432 

Палестина 
Всього 0,655 0,087 0,789 0,135 0,919 0,169 1,029 0,191 1,074 0,203 1,12 0,215 

Сільськ

е гос-во 
0,125 0,083 0,117 0,082 0,112 0,08 0,106 0,079 0,105 0,078 0,103 0,077 

Сирія 
Всього 4,825 0,975 5,22 0,887 5,406 0,88 5,806 0,905 5,993 0,947 6,186 0,99 

Сільськ

е гос-во 
1,143 0,557 1,24 0,673 1,362 0,792 1,39 0,864 1,369 0,863 1,352 0,863 

Туніс 
Всього 3,15 0,784 3,4 0,898 3,644 0,974 3,939 1,066 4,006 1,087 4,068 1,106 

Сільськ

е гос-во 
0,764 0,265 0,791 0,274 0,806 0,272 0,82 0,27 0,821 0,268 0,821 0,266 

Туреччина 
Всього 21,96 5,913 23,069 5,857 24,606 6,509 27,413 7,87 27,865 8,006 28,3 8,137 

Сільськ

е гос-во 
9,062 4,486 8,593 4,371 8,218 4,316 7,809 4,239 7,71 4,22 7,607 4,197 

 

Що стосується жіночої зайнятості, то кількість зайнятих жінок серед 

країн Євро-середземноморського партнерства незначно змінюється. 

Найбільшу питому вагу даний показник станом на 2014 рік має тільки Ізраїль 

– 46,9% від загальної чисельності населення. В інших країнах ЄСП даний 

показник коливається від 17-18% для Алжиру, Йорданії, Палестини і до 25-

28% для Єгипту, Лівану, Марокко, Тунісу та Туреччини. Найменшу питому 



93 

 

вагу зайнятих жінок в загальній чисельності зайнятого населення демонструє 

Сирія – 16%. Велика частина зайнятих жінок задіяні в 

сільськогосподарському секторі, так, в Алжирі даний показник становить 

52%, в Йорданії – 65%, Сирії – 74%, Тунісі – 63%, при тому, що в даному 

секторі задіяно від 20 до 30% зайнятого населення. Такі показники 

обумовлені обмеженістю впливу глобальної кризи на ринок праці в цілому і в 

регіоні Південно-Східного Середземномор'я. Рівень безробіття країн Євро-

середземноморського партнерства значно варіюється в залежності від рівня 

освіти. На додаток до труднощів отримання освіти жінками в регіоні, можна 

виділити такі фактори, що впливають на рівень зайнятості населення, як: 

відсутність кваліфікованих кадрів; невідповідність навичок, отриманих в 

освітніх установах, вмінням, необхідним на робочих місцях; неефективна 

система державних і приватних служб і агентств зайнятості. Позитивний 

вплив на соціальний розвиток країн ЄСП здійснюють програми 

співробітництва з розвиненими країнами світу, зокрема з країнами ЄС і 

США. 

Іншою важливою соціальною проблемою і одночасно відмінною рисою 

економічно активного населення країн Євро-середземноморського 

партнерства є низький рівень освіченості населення (Додаток Г). Близько 

23% загального населення регіону, що складає 70 млн. осіб, безграмотні. До 

того ж 6,5 млн. дітей шкільного віку позбавлені можливості отримувати 

базову освіту. Рівень безграмотності в країнах ЄСП набагато вищий, ніж в 

середньому в світі. Найбільша безграмотність населення відзначається в 

Марокко і Єгипті [223]. 

Важливо відзначити, що реалізація права на освіту є показником, який 

демонструє, що такі країни ЄСП, як Ліван, Йорданія, Єгипет і Туніс є більш 

розвиненими в порівнянні з Марокко. Так, в країнах південного 

Середземномор'я основний відсоток зайнятого населення складають чоловіки 

з середньою освітою (Єгипет – 37,2%, Ізраїль – 40,8%). Відповідно до даних 

табл. 2.4, показник залишається відносно стабільним, за винятком 
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збільшення в Марокко (на 9%), скорочення в Йорданії (на 10%) і Туреччині 

(на 8%). Однак, якщо в Туреччині чисельність економічно активного 

населення з середньою освітою скоротилася на користь зайнятих з вищою 

освітою, то в Йорданії – на користь населення з початковим рівнем освіти. 

Серед зайнятих жінок в країнах Євро-середземноморського партнерства від 

15% до 40% мають середню освіту. Найменшу частку даний показник має в 

Палестині – серед зайнятих жінок тільки 8% мають середню освіту. Серед 

зайнятих з більш високим рівнем освіти найбільшу питому вагу має 

населення Ізраїлю (45%), а найменшу – Марокко (9,2%), хоча за період 2008-

2012 рр. цей показник збільшився на 10,8%. Що стосується жінок, то в таких 

країнах, як Ізраїль, Йорданія і Палестина більше 50% від загальної кількості 

зайнятих жінок мають вищу освіту (в основному це вчителі і репетитори). 

У країнах Євро-середземноморського партнерства до 6% від ВВП 

спрямовуються на розвиток освіти (табл. 2.5). При зростанні чисельності 

населення зростає кількість учнів початкової школи, однак тисячі дітей не 

відвідують початкову школу. Високий відсоток невідвідування шкіл 

спостерігається в Єгипті, що пов'язано з відсутністю безкоштовної системи 

освіти в початковій школі (умовно-безкоштовні школи характеризуються 

досить низьким рівнем знань, що надаються), і Туреччині. При досить 

високому рівні витрат на освіту серед країн Євро-середземноморського 

партнерства, витрати на 1 учня початкової школи складають в середньому від 

2 до 3 тис. дол. на рік – для порівняння витрати на 1 учня початкової школи в 

ЄС складають в середньому 7 тис. дол.  

Кількість учнів, які продовжують навчання в середній школі, 

демонструє тенденцію до збільшення. Протягом періоду 2008-2012 рр. даний 

показник збільшився в таких країнах, як Туреччина (на 15,6%), Марокко (на 

13,9%) і Сирія (на 9,4%). Необхідно відзначити, що витрати на 1 учня 

середньої школи перевищують витрати на 1 учня початкової школи, і цей 

показник також продовжує рости. 
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Таблиця 2.5 

Основні показники розвитку освіти в країнах  

Євро-середземноморського партнерства 

Рік Алжир Єгипет Ізраїль Йорданія Ліван Марокко Палестина Сирія Туніс 

Туреч-

чина 

Державні витрати на освіту, % ВВП 

2008 4,34 3,76 5,61  - 1,95 5,56  - 4,60 6,28  - 

2011  -  - 5,64  - 1,64  -  -  -  -  - 

2012  -  -  -  - 2,20  -  -  - 6,16  - 

Кількість учнів початкової школи, млн. чол. 

2008 3,94  - 0,77 0,82 0,47 3,88 0,39 2,36 1,04 6,76 

2011 3,36 10,27 0,82 0,83 0,46 4,00 0,41 2,51 1,03 6,58 

2012 3,45 10,82  - 0,85 0,46 4,02 0,42 2,55 1,05 6,43 

2013  -  -  -  -  - 4,02  -  -  -  - 

Кількість дітей, які не відвідують початкову школу, млн. чол. 

2008 0,19  - 0,02 0,01 0,05 0,37 0,06 0,02 0,002 0,007 

2011 0,03 0,26 0,02 0,02 0,03 0,11 0,05  - 0,002 0,002 

2012 0,03  -  - 0,02 0,02 0,09 0,03  - 0,001 0,003 

2013  -  -  -  -  - 0,004  -  -  -  - 

Витрати на 1 учня початкової школи, % ВВП на душу населення 

2008  -  - 20,19 12,33  - 16,01  -  - 17,34  - 

2011  -  - 22,71 12,24  -  -  -  -  -  - 

Кількість учнів середньої школи, млн. чол. 

2008 3,98  - 0,69 0,70 0,38 2,24 0,71 2,63 1,26 6,71 

2011 4,57 7,75 0,72 0,72 0,39 2,48 0,71 2,82 11,52 7,97 

2012  - 7,85  - 0,72 0,38 2,55 0,71 2,88  - 7,76 

Витрати на 1 учня середньої школи, % ВВП на душу населення 

2008  -  - 17,31 14,79  - 33,59  -  - 24,42  - 

2011  -  - 15,48 15,06 3,73  -  -  -  -  - 

 

У країнах Євро-середземноморського партнерства активізувалося 

впровадження програм боротьби з неписьменністю. З цією метою були 

побудовані нові і розширені вже наявні навчальні заклади та дослідницькі 

центри. Крім цього, практичний результат реалізації програм соціального 

розвитку полягає у дотуванні цін на продукти харчування, наданні житла за 

символічними цінами, кредитуванні населення під низький відсоток, наданні 

комунальних послуг та послуг громадського транспорту за вельми умовними 

цінами. Для країн Євро-середземноморського партнерства розроблені 

Національні індикативні програми (НІП), на підставі яких здійснюється 
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планування як двосторонніх відносин, так і планування національних 

показників розвитку країни. НІП передбачає розробку темпів реалізації угод, 

встановлює цілі та індикатори кожного пріоритетного проекту. НІП 

розробляються Європейською Комісією за сприяння урядів країн-партнерів, 

країн-членів ЄС, міжнародних донорів, організацій громадянського 

суспільства за підсумками середньострокового аналізу стратегічних 

документів країн-партнерів. 

Що стосується рівня медичного обслуговування населення в країнах 

Євро-середземноморського партнерства, то показники його розвитку є 

досить низькими (табл. 2.6). При динамічному зростанні чисельності 

населення в таких країнах, як Єгипет, Марокко, Алжир і Туреччина 

спостерігається високий рівень смертності. Однак в той час, як для 

Туреччини та Марокко характерна тенденція до скорочення даного 

показника, то в Алжирі смертність населення поступово збільшується, а в 

Єгипті, після значного скорочення в 2010 р., в 2013 р. показник майже досяг 

рівня 2005 р. Низький рівень медичного обслуговування обумовлюється, 

перш за все, низьким рівнем витрат на соціальний захист населення і 

медицину. З усіх країн регіону тільки Ізраїль і Ліван демонструють відносно 

високі показники витрат на забезпечення відповідного медичного 

обслуговування населення, при цьому спостерігається стійке зростання 

витрат на медичне обслуговування на 1 особу. Так, в Ізраїлі за період 2002-

2013 рр. даний показник збільшився майже в 2 рази. Що стосується витрат на 

медицину, то вони в цілому по Південному Середземномор'ю складають 

менше 10%, а провідні за рівнем економічного розвитку країни 

демонструють тенденцію до скорочення даного показника за рахунок 

залучення в сферу приватного капіталу. 

Ефективність реалізації соціальних програм країною вимірюється з 

точки зору стану здоров'я, отримання освіти і фактичного доходу її громадян, 

доступом до найбільш важливих елементів побутового забезпечення. Наразі 

ситуація в країнах ЄСП суттєво поліпшується, але деякі стандарти щодо 
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забезпечення, наприклад, водою та рівня санітарії ще дуже відрізняються від 

стандартів ЄС (Додаток Д). 

Таблиця 2.6 

Основні показники розвитку медичного обслуговування у країнах 

Євро-середземноморського партнерства  

Рік Алжир Єгипет Ізраїль Йорданія Ліван Марокко Палестина Сирія 
Туреччи

на 
Туніс 

Рівень смертності, тис. чол. 

2002 12 38  - 2 1 16  - 6 25 3 

2005 13 37  - 2 1 15  - 5 19 2 

2010 15 31  - 2  - 15  - 4 13 2 

2013 15 36  - 2  - 14  - 4 11 2 

2014 15 36  - 2  - 13  - 3 11 2 

Витрати на медичне обслуговування в % від ВВП 

2002 3,7 6,1 7,5  - 10 5,3  -  - 5,4  - 

2005 3,2 5,1 7,4  - 7,9 5,1  -  - 5,4  - 

2010 4,8 4,8 7,2  - 7,1 5,9  -  - 5,6  - 

2013 6,6 5,1 7,2  - 7,2 6  -  - 5,6  - 

Видатки на соціальний захист населення в загальній сумі державних витрат, % 

2002 8,4 25,2 71,7  - 58,4  -  -  - 57,5  - 

2005 8,2 23,7 72,2  - 64,1  -  -  - 56,1  - 

2010 8,9 21,7 71,7  - 50,2 22,1  -  - 65,5  - 

2013 9,4 21,9 71,8  - 39,4 24,6  -  - 64,1  - 

Витрати на медичне обслуговування на 1 особу, дол. 

2002 65 76 1367  - 1007 73  -  - 181  - 

2005 98 67 1515  - 859 100  -  - 368  - 

2010 210 131 2208  - 1134 168  -  - 566  - 

2013 314 151 2599  - 1092 189  -  - 608  - 

 

У 1990 році ПРООН опублікувала першу доповідь з оцінкою 

економічного і соціального прогресу країн світу, в якій було сформульовано 

поняття людського розвитку: «Розвиток людини є процесом розширення 

спектра вибору. Найбільш важливі елементи вибору – жити довгим і 

здоровим життям, здобути освіту і мати гідний рівень життя. Додаткові 

елементи вибору включають в себе політичну свободу, гарантовані права 

людини і самоповагу». Таким чином, найбільш впливова міжнародна 
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організація чітко означила завдання соціальної політики ООН, які були 

направленні не тільки на створення умов для фізичного удосконалення 

людини, інтелектуального розвитку, а й підкреслили необхідність 

формування середовища, яке повинно забезпечувати свободу та повагу до 

кожного члена спільноти, незважаючи на його статки, економічні та розвитку 

(рис. 2.2).  

 

 

Рис. 2.2. Індекс людського розвитку країн Євро-середземноморського 

партнерства 

 

В 1990 році пакистанський економіст Махбуб уль-Хак розробив 

методологічний підхід для вимірюванні рівня людського розвитку, який 

отримав назву Індекс людського розвитку. Більшість країн Євро-

середземноморського партнерства є країнами з середнім рівнем людського 

розвитку (рис. 2.2).  

При цьому всі країни, крім Ізраїлю (країна з високим рівнем людського 

розвитку) і Сирії в 2014 р. продемонстрували збільшення індексу людського 

розвитку, що можна розцінювати, як крок на шляху соціального прогресу.  
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В той же час, відставання деяких країн від лідера (Ізраїлю) 

пояснюється досить складною політичною ситуацією, що накладає відбиток 

на усі соціальні процеси та не дозволяє державам у повному обсязі 

здійснювати заходи, які делеговані суспільством. Головна увага країн ЄСП 

на протязі багатьох років приділяється створенню передумов соціального 

розвитку з використанням досвіду ЄС в цій сфері. 

Говорячи про соціальну політику будь-якої держави ЄСП, вимірюваної 

індексом людського розвитку, основний акцент необхідно зробити на 

показниках освіченості населення. Як вже говорилося раніше, в останні роки 

відсоток грамотного населення в країнах регіону істотно зріс – з 49,8% до 

69,9%, при цьому серед чоловіків він становив 74%, а жінок – 59,7%. Ще 

більш високий показник грамотності був зафіксований серед молоді, де 

гендерний розрив істотно скоротився (89% серед юнаків і 80,4% серед 

дівчат). За поширенням грамотності арабські країни обігнали країни 

Південної Азії і африканські країни на південь від Сахари. В Алжирі, Сирії та 

Єгипті загальне число осіб, що пішли в початкові навчальні заклади в 

2013 р., склало не менше 95%. В інших країнах цей показник набагато 

нижчий, але динаміка чисельності учнів в Омані, Лівані і Марокко носить 

позитивний характер. Навіть в бідніших країнах робляться цілеспрямовані 

кроки з розвитку масової освіти. Ще однією ланкою в структурі індексу 

людського розвитку є стан здоров'я, можливість для людини прожити довге і 

здорове життя. Важливо відзначити, що на початку XXI ст. середня 

тривалість життя населення в країнах південного Середземномор'я досягла 

70-ти років, в той час, як в кінці ХХ століття середній віковий рубіж становив 

трохи більше 50-ти років. Вимірювання рівня смертності так само вважається 

одним з показників людського добробуту, при цьому здоров'я матері і дитини 

є «барометром» соціальної сфери держави. 

Материнська смертність – одна з ключових проблем у всьому світі. 

Однак в країнах Середземноморського регіону коефіцієнт дитячої смертності 

на 1000 новонароджених дітей досягає в середньому 48 випадків, в той час як 
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в розвинених європейських країнах – в 10 разів менше (3-5 ос.). Серед 

причин смертності найчастіше називається високий рівень серцево-судинних 

і кишкових захворювань, всілякі інфекції та ін. До цього варто додати 

соціальні наслідки реструктуризації економіки, що знайшли відображення у 

високому рівні безробіття і відсутності соціальних гарантій для населення 

[228]. 

Індекс людського розвитку не є єдиним показником, який визначає 

ступінь задоволення основних потреб населення. Ранжування країн можливо 

на базі взаємодії економічних, соціальних і політичних факторів. На думку 

експертів ООН, «свобода і права окремої людини мають велике значення, але 

люди обмежені в тому, що вони можуть робити з цією свободою, якщо вони 

бідні, хворі, неграмотні, піддаються дискримінації, якщо вони можуть стати 

жертвою насильницького конфлікту або виявитися позбавленими голосу в 

політичному житті» [228]. У зв'язку з цим облік цивільних і політичних прав, 

що надаються населенню в країнах, що розвиваються, набуває особливого 

значення. 

Іншою відомою методикою вимірювання рівня соціального розвитку є 

індекс соціального прогресу (The Social Progress Index) – комбінований 

показник міжнародного дослідницького проекту The Social Progress 

Imperative, який вимірює досягнення країн світу з точки зору їх соціального 

розвитку [228].  

Даний індекс розроблений в 2013 р. під керівництвом Майкла Портера, 

голови The Social Progress Imperative, професора Гарвардського університету, 

фахівця в галузі стратегічного управління та міжнародної 

конкурентоспроможності. До редакційної ради видання Індексу входять 

представники ряду провідних університетів та дослідницьких центрів, 

включаючи Гарвардську школу бізнесу і Масачусетський технологічний 

інститут. 

Автори дослідження вважають, що поняття соціального прогресу стало 

одним з найбільш важливих напрямків досліджень в області соціології, 
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психології, економіки та державного управління, тому показники 

соціального розвитку часто розглядаються як певна альтернатива 

показниками економічного розвитку, які є необхідною, але недостатньою 

умовою соціального прогресу. Індекс не включає показники економічного 

розвитку країн світу (такі як рівень ВВП і ВНД), а призначений для оцінки 

суспільного добробуту в тій чи іншій країні. Оскільки дослідження оцінює 

досягнення в соціальній сфері окремо від економічних індикаторів, це 

дозволяє глибше вивчити взаємозв'язок між економічним і соціальним 

розвитком. 

При визначенні успіхів тієї чи іншої країни в галузі соціального 

прогресу враховуються понад 50 показників, об'єднаних в три основні групи 

(рис. 2.3).  

 

Рис. 2.3. Основні параметри індексу соціального прогресу 

 

Індекс вимірює досягнення кожної країни за шкалою від 0 (найменший 

ступінь стійкості) до 100 (найвищий ступінь стійкості) на основі отриманих 

даних в трьох базових категоріях. У 2015 році даний індекс охопив 133 

країни або 94% населення планети, а так само 28 країн, за якими були 

представлені лише часткові дані. 
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З 10 країн Євро-середземноморського партнерства в дослідженні 

представлені 8 (за винятком Палестини і Сирії, що обумовлюється 

відсутністю статистичних даних). При цьому, слід зазначити, що більшість 

країн регіону відносяться до групи країн з рівнем соціального прогресу 

нижче середнього (рис. 2.4). Найвищий показник демонструє Ізраїль, єдина 

країна регіону з індексом соціального прогресу вище середнього. Показники 

Ізраїлю доводять, що країна досягла в цілому високого рівня соціального 

прогресу: показники забезпечення населення харчуванням, загальним 

медичним обслуговуванням, водопостачанням і санітарією знаходяться на 

тому ж рівні, що і країн з високим рівнем соціального розвитку, проте 

держава відстає за показниками особистої безпеки, екосистем, стійкості і 

толерантності [228]. 

Більшість країн Євро-середземноморського партнерства мають 

проблеми в частині добробуту населення або можливостей розвитку людини 

(Алжир, Єгипет, Йорданія, Ліван, Туніс, Туреччина). 

  

Рис. 2.4. Індекс соціального прогресу країн Євро-середземноморського 

партнерства, 2015 рік 

 

Дані країни найбільш привабливі в відображенні регіональної моделі 

країн Близького Сходу, де найбільшим «каменем спотикання» соціального 

розвитку є обмеження особистих прав людини. 
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На соціальний розвиток країн регіону протягом століття впливали 

різнопланові об'єктивні і суб'єктивні чинники і обставини. Серед них – 

наявність природних ресурсів, особливо нафти, суспільна продуктивність 

праці, ставлення до праці та освіти, вибір країнами регіону моделей 

соціально-політичного і економічного розвитку, економічна політика, 

міждержавні та громадянські війни і конфлікти, державні перевороти, 

зовнішня допомога, економічні зв'язку і багато іншого. Саме ці чинники 

зумовили те, що Ізраїль виявився вище інших країн регіону в рейтингу 

соціального розвитку. При цьому важливо відзначити, що в Ізраїлі ВВП на 

душу населення в 2015 році склав 31 тис дол., в той час, як в інших країнах 

Євро-середземноморського партнерства цей показник коливався в межах від 

10 до 18 тис дол. Найменший ВПП характерний для Марокко, країни з 

низьким рівнем розвитку людського капіталу. 

Обидва індекси соціального розвитку країн Євро-середземноморського 

партнерства відображають приналежність Ізраїлю до країн з високими 

показниками розвитку, а Марокко – з низькими. Системний аналіз загальних 

умов, наведених вище індексів, які формують відповідні тенденції 

соціального розвитку країн Євро-середземноморського партнерства, 

дозволив виділити ряд кількісних факторів, які можуть викликати найбільш 

значний вплив на соціальний прогрес. Так, в табл. 2.7 надані статистичні дані 

по ряду впливових на рівень соціального розвитку країни чинників з 

відповідними позначками Хi, де i = 1, 2, 3, 4, які необхідні для проведення 

кореляційно-регресійного аналізу даних параметрів з метою встановлення 

тісноти зв'язку і побудови економетричної моделі, що відображає 

особливості зазначеної взаємозалежності, якщо така існує. При цьому в 

якості узагальненого показника прийнято середнє арифметичне по країнах 

регіону із середнім рівнем розвитку людського капіталу, як найбільш 

численної виборки, а отже – більш демонстративної.  

У табл. 2.7 надані вихідні дані по кожному факторному показнику, які 

відповідають умовам закону нормального розподілу, а саме: з ймовірністю 
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0,997 максимальні і мінімальні значення факторних (xi) і результативного (в) 

ознак підкоряються умовам попадання їх у відрізки: 

 yy 3 ;  xx 3 ,                                    

         де 
22 xxx  , 

2
2 yyy  - середнє відхилення факторної та 

результуючої ознаки. 

Таблиця 2.7 

Початкові дані для виявлення кореляційної залежності рівня 

соціального розвитку країн Євро-середземноморського партнерства від 

зазначених факторів хі 

Роки 

y – Індекс 

людського 

розвитку 

х1 – ВВП на 

душу населення, 

дол. 

х2 – 

Чисельність 

населення, 

млн. осіб 

x3 – Зайнятість 

населення, млн. 

чол. 

х4 – Індекс 

глобалізації 

KOF 

2007 0,73 3431,25 27,2 8,9 58,82 

2008 0,72 3988,75 27,6 9,2 58,66 

2009 0,74 3980,78 28,1 9,4 58,65 

2010 0,67 4375,16 28,6 9,7 59,82 

2011 0,63 4502,66 29,1 9,9 56,92 

2012 0,64 4563,32 29,6 10,1 53,33 

2013 0,64 4658,75 30,1 10,4 - 

2014 0,65 4676,72 30,6 10,6 - 

 

Згідно з методикою виконання кореляційно-регресійного аналізу, на 

основі побудованих кореляційних полів (рис. 2.5.) можна зробити висновки, 

що тіснота зв'язку підтвердилася між результативним показником (у) і ВВП 

на душу населення (х1), чисельністю населення (х2), рівнем зайнятості 

населення (х3). Даний висновок підтверджується відповідними 

коефіцієнтами детермінації R2, які всі наближаються до 1 (відповідно, для 

предикторів х1, х2 високі показники R2 = 0,86, R2 = 0,77, для предиктора х3 - 

R2 = 0,75). За даними рис. 2.5 необхідно відзначити, що фактор рівня 
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глобалізації (х4) не підтвердив свого впливу за період, що досліджувався. 

Так, коефіцієнт детермінації тісноти зв'язку R2 = 0,37 при лінійній формі 

залежності наближається до нуля. 

Таким чином, за допомогою кореляційного і графічного методу були 

встановлені не тільки ступінь щільності зв'язків зазначених параметрів, а й 

форми, які мають неоднорідний характер і спонукають для угруповання 

факторів відповідно до типів регресійних форм їх впливу на результативний 

показник. 

 

 

 

                                   а)                                                            б) 

 

                                 в)                                                             г) 

Рис. 2.5. Кореляційні поля залежності індексу людського розвитку 

країн Євро-середземноморського партнерства від факторів хі, 

побудовані засобами інструментарію табличного процесора MS ECXEL       
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Рівень соціального розвитку країн відображається на рівні їх 

конкурентоспроможності на світовій арені. У рейтингу глобальної 

конкурентоспроможності представлені 8 країн з країн Євро-

середземноморського партнерства (за винятком Палестини і Сирії). Важливо 

відзначити, що серед країн регіону найбільш конкурентоспроможним є 

Ізраїль, демонструючи найвищі показники як за індикаторами економічного, 

так і соціального розвитку. У той же час, саме Ізраїль характеризується 

досить високим рівнем інноваційного розвитку. Однак, незважаючи на 

низький рівень людського потенціалу в Марокко, в глобальному рейтингу 

конкурентоспроможності дана країна з представників південного 

Середземномор'я займає не найнижчу позицію: за ефективністю вищої освіти 

Марокко випереджує Єгипет, а за рівнем охорони здоров'я та ефективності 

початкової освіти – такі країни як Єгипет, так і Алжир, що свідчить про 

вплив на результативність соціальної політики не тільки кількісних, а й 

якісних факторів. 

Найбільш низькі показники за рівнем конкурентоспроможності 

демонструють Алжир, Єгипет і Ліван, що в останні роки викликано 

суспільними трансформаціями, які відбуваються в країнах та призводять до 

гальмування економічного та соціального зростання (табл. 2.8).  

Як вже зазначалося в Розділі 1, глобалізація, як фундаментальний 

фактор формування нового світового порядку в ХХ-XXI ст., має кілька 

вимірів, оцінка яких дозволяє встановити включеність окремих країн в 

процеси формування глобальної економіки та суспільства. У найбільш 

загальному вигляді основні напрямки глобалізаційних процесів 

відображають три виміри: політична, соціальна і економічна глобалізація. Ці 

три основних елементи (або вимірювання) глобалізації покладені в основу 

індексу глобалізації KOF, що розраховується з 2002 р. групою дослідників 

Швейцарського економічного інституту (Swiss Economic Institute) і 

Федерального швейцарського технологічного інституту (Swiss Federal 

Institute of Technology) під керівництвом професора економіки університету 
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Рупхерт-Карлсен, Німеччина (Ruprecht-Karls-University Heidelberg, Germany) 

А. Дреєр [234].    

Таблиця 2.8 

Рейтинг глобальної конкурентоспроможності країн  

Євро-середземноморського партнерства, 2014 рік 

Показники Алжир Єгипет Ізраїль Йорданія Ліван Марокко Туніс 
Туреч-

чина 

Базові вимоги 65 121 36 73 127 57 85 56 

Інститути 
Місце 101 100 43 37 139 49 81 64 

Бали 3,4 3,4 4,3 4,5 2,7 4,2 3,7 3,9 

Інфраструктура 
Місце 106 100 34 71 122 55 79 51 

Бали 3,1 3,2 5 4,1 2,6 4,4 3,8 4,6 

Макроекономічне 

середовище 

Місце 11 141 50 131 143 66 111 58 

Бали 6,4 3 5,1 3,4 2,6 4,7 4 4,8 

      Здоров'я та 

початкова освіта 

Місце 81 97 44 47 30 76 53 69 

Бали 5,6 5,7 6,1 6,1 6,3 5,7 6 5,8 

Ефективність 125 106 26 70 85 78 94 45 

Вищої освіти 
Місце 98 111 36 48 67 104 73 50 

Бали 3,7 3,3 5 4,8 4,4 3,6 4,3 4,7 

Ринку товарів 
Місце 136 118 79 40 71 58 107 43 

Бали 3,5 4 4,2 4,6 4,3 4,4 4 4,6 

Ринку праці 
Місце 139 140 59 94 123 111 129 131 

Бали 3,1 3,1 4,3 4 3,7 3,8 3,5 3,5 

Фінансового 

розвитку 

Місце 137 125 20 66 102 69 117 58 

Бали 2,7 3,2 4,9 4,1 3,7 4 3,4 4,2 

Технологічного 

розвитку 

Місце 129 95 15 73 86 78 90 55 

Бали 2,6 3,2 5,8 3,7 3,5 3,6 3,4 4,3 

Обсяг ринку 
Місце 47 29 48 88 76 56 64 16 

Бали 4,4 4,8 4,4 3,3 3,6 4,2 3,9 5,3 

Інновації та супутні 

фактори 
133 113 10 42 101 82 93 51 

Бізнес-середовище 
Місце 131 95 26 42 75 78 88 50 

Бали 3,2 3,7 4,8 4,4 3,9 3,9 3,8 4,3 

Інновації 
Місце 128 124 3 41 119 90 99 56 

Бали 2,6 2,7 5,6 3,6 2,8 3,1 3 3,4 

 

Відповідно до сучасної методики розрахунку даного індексу, 

представленої А. Дреєр у 2006 році (застосовується з 2008 р) [235], індекс 

глобалізації KOF розраховується як сума зважених значень індикаторів 
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економічної, соціальної та політичної глобалізації. При цьому беруться до 

уваги як індикатори, що відповідають факторам глобалізаційного процесу 

(показники торгівлі, руху капіталу, людських ресурсів, розвитку 

інфраструктури тощо), так і індикатори інституційної складової 

глобалізаційного процесу (обмеження руху товарів, послуг, капіталу, участь 

у формуванні міжнародної інституційного середовища тощо). Зазначені 

індикатори оцінюються як на основі статистичних даних (як у випадку 

індикаторів реальних потоків, індикаторів політичної і соціальної 

глобалізації), так і на основі експертних оцінок. 

Використання індикаторів дозволяє визначити особливості участі країн 

в світових економічних і соціальних процесах та розробляти напрями 

удосконалення окремих національних стратегій. 

Методика розрахунку даного індексу ґрунтується на нормуванні 

кожного з отриманих значень індикаторів в межах від 1 до 100 (100 

відповідає максимальному, а 1 - мінімального прояву конкретного явища або 

процесу, що оцінюється за допомогою даного індикатора). Більше значення 

нормованого індикатора відображає більш високу ступінь глобалізованості 

даного явища або процесу. Далі нормовані значення індикаторів 

підсумовуються з урахуванням їх ваги в рамках субіндексів економічної, 

соціальної та політичної глобалізації (в результаті значення даних 

субіндексів також варіюють в межах від 1 до 100), а отримані значення 

субіндексів також підсумовуються з урахуванням їх ваги в індексі 

глобалізації KOF (Додаток Е). 

Незважаючи на те, що обчислення даного індексу проводиться лише 

починаючи з 2002 р, розробниками індексу глобалізації KOF проведена 

оцінка довгострокових тенденцій розвитку глобалізаційних процесів в 187 

країнах світу на протягом 1970-2013 рр. Слід зазначити, що розрахунки 

даного індексу виробляються з тимчасовим лагом, який дорівнює 3 роки, 

тобто в 2016 р. були розраховані індекси глобалізації, що відображали 

ситуацію в 2013 р., що пов'язано, по-перше, з великим об'ємом статистичного 
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матеріалу, одержуваного в різні терміни і з різних джерел, а також з великим 

обсягом вибірки країн, для яких проводиться розрахунок індексу глобалізації 

[236]. 

В Додатку Ж надано інформацію щодо розрахованих автором середніх 

значень індексу глобалізації KOF в світі в 1970-2013  рр. та середніх значень 

субіндексу соціальної глобалізації KOF в світі в 1970-2013 рр. 

Той факт, що процеси економічної глобалізації не тільки сповільнилися 

в 2008-2013 рр., а й отримали негативну динаміку (60,71 в 2011 р. і 59,84 у 

2012 р.), тоді як соціальна глобалізація лише сповільнилася, а глобалізація 

політична увійшла в період негативного зростання лише в 2010 р., дозволяє 

стверджувати, що на сучасному етапі соціальна глобалізація, отримавши 

прискорення під впливом процесів економічної і політичної глобалізації, 

знайшла здатність до саморозвитку, в результаті чого зменшилася залежність 

даних процесів від процесів, що відбуваються в економічній сфері. Це 

підтверджується результатами парного кореляційного аналізу, проведеного 

для значень субіндексів соціальної глобалізації KOF і субіндексів 

економічної і політичної глобалізації, згрупованих за часовими періодами, 

виділеним на підставі графічного аналізу паттернів даних субіндексів. Це 

дозволило виділити шість періодів, що характеризуються різною динамікою 

глобалізаційних процесів в різних сферах суспільного життя. Для періоду з 

1970 р. по 1979 р. було характерно випереджаюче зростання субіндексу 

політичної глобалізації при стабільному помірному зростанні субіндексів 

економічної та соціальної глобалізації. У період з 1980 р. по 1985 р. 

відзначено гальмування політичної глобалізації на тлі деякої активізації 

економічної та соціальної глобалізації. У період 1986-1990 рр. відзначено 

чергове уповільнення економічної і соціальної глобалізації при негативній 

динаміці субіндексу політичної глобалізації. У період 1991-2000 рр. 

відзначено  інтенсивне зростання активності глобалізаційних процесів у всіх 

трьох вимірах. Період 2001-2007 рр. характеризувався деяким гальмуванням 

зростання субіндексів глобалізації при збереженні в цілому їх позитивної 



110 

 

динаміки. Починаючи з 2008 р. відзначено уповільнення процесів політичної 

та соціальної глобалізації на тлі негативної динаміки субіндексу економічної 

глобалізації (Додаток 3). 

Значимість аналізу глобалізаційних тенденцій на загальносвітовому 

рівні не применшує значущості проведення подібних досліджень для 

окремих країн світу. У таблиці 2.9 представлені дані про значення індексу 

глобалізації KOF деяких країн Євро-середземноморського партнерства, його 

субіндексів, а також індикаторів соціальної глобалізації для зазначеної 

вибірки країн. 

Таблиця 2.9 

Індекс глобалізації KOF і його компоненти в країнах  

Євро-середземноморського партнерства, 2013 р. 
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Алжир 50,06 116 42,06 206 36,79 135 36,53 119 67,40 109 2,65 164 78,54 63 

Єгипет 62,71 67 45,69 136 56,69 77 26,10 149 66,91 113 77,16 43 93,01 13 

Ізраїль 72,81 39 76,68 43 77,70 33 77,98 30 66,76 114 89,71 22 65,02 105 

Йорданія 68,31 48 67,32 62 55,85 81 53,20 81 69,27 104 43,53 70 86,61 39 

Ліван 65,18 64 67,89 59 65,44 59 68,84 51 79,62 67 46,90 59 61,31 119 

Марокко 66,06 58 57,61 99 56,69 78 45,97 99 83,50 55 37,74 97 89,82 30 

Сирія 48,29 126 53,10 115 40,83 125 51,81 86 66,06 117 1 203 52,24 141 

Туніс 59,10 82 55,87 106 42,07 122 41,77 105 77,42 77 2,65 165 86,52 41 

Туреччина 69,95 45 55,42 108 67,23 56 48,56 94 72,57 91 80,72 40 92,53 15 

 

Наведені дані дозволяють виявити деякі закономірності розвитку 

різних складових процесу глобалізації в проаналізованій вибірці країн. 

Країни ЄСП, які характеризуються високим значенням індексу 

глобалізації KOF, в більшості випадків знаходяться на лідируючих позиціях і 
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в рейтингах, побудованих на основі значень субіндексів економічної, 

політичної і соціальної глобалізації (за винятком Ізраїлю, відстає за 

показниками політичної глобалізації). 

Країнам, які характеризуються середніми значеннями індексу 

глобалізації KOF, властива висока варіативність значень субіндексів 

економічної, політичної і соціальної глобалізації, причому якщо по деяких 

позиціях конкретна країна займає лідируючі позиції, то за іншими 

субіндексами її позиції в рейтингу низькі (наприклад, Єгипет в рейтингу, 

складеному на основі субіндексу соціальної глобалізації, займає 77 місце, 

тоді як за субіндексом політичної глобалізації – 13), тоді як рівномірний 

розподіл значень субіндексів для таких країн не спостерігається. 

Країни з низькими значеннями індексу глобалізації KOF переважно 

демонструють низькі значення і для субіндексів, що лежать в основі даного 

індексу (або не індексуються, зважаючи на недостатність статистичних даних 

по конкретній країні). 

Індикатори, які оцінюються при розрахунку субіндексу соціальної 

глобалізації, значною мірою варіюють від країни до країни, незалежно від 

позицій конкретної країни в рейтингу, складеному на основі індексу 

глобалізації KOF (наприклад, Алжир в рейтингу на основі індикатора 

інформаційних потоків займає лише 109 місце, тоді як в рейтингу на основі 

індексу глобалізації KOF – 116; для Єгипту – 113 і 67 місця відповідно). 

Підводячи підсумок вищевикладеного, слід зазначити, що соціальна 

глобалізація нині є одним з провідних напрямків глобалізаційних процесів, 

хоча до теперішнього часу зберігається деяке відставання глобалізаційних 

процесів у соціальній сфері від процесів економічної і політичної 

глобалізації. При цьому має місце тісний взаємозв'язок між динамікою 

процесів соціальної глобалізації та іншими напрямками глобалізаційних 

процесів, хоча в ході дослідження було виявлено ослаблення такого 

взаємозв'язку з процесами економічної глобалізації під дією кризових явищ у 

світовій економіці, що почалися в 2008 р. 
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Субіндекс соціальної глобалізації відображає розвиненість 

транскордонних міжособистісних відносин (індикатор особистих контактів), 

транскордонних інформаційних потоків (індикатор інформаційних потоків) і 

крос-культурної гомогенізації (індикатор культурної близькості). Наведені 

дані свідчать про те, що до теперішнього часу значними залишаються 

міждержавні розходження в характері участі конкретних країн ЄСП в 

окремих напрямках соціальної глобалізації. 

Таким чином, рівень соціально-економічного розвитку та 

трансформацій країн Євро-середземноморського партнерства 

характеризується поміркованістю темпів зростання і високим рівнем 

диспропорцій. На сучасному етапі свого розвитку середземноморський 

регіон є проблемною територією: геополітичні аспекти розвитку, економічне 

та соціальне вимірювання характеризують країни, що входять в його склад, 

як сферу фокусування головних проблем глобального співтовариства. 

 

2.3. Особливості розвитку двостороннього співробітництва країн 

Євро-середземноморського партнерства в соціально-економічній сфері. 

 

Аналіз теоретичних джерел та параметрів розвитку країн Євро-

середземноморського партнерства дозволяє стверджувати, що основною 

метою стратегії і програм соціально-економічного розвитку держав регіону 

(за винятком Ізраїлю) на сучасному етапі є досягнення середньосвітових 

стандартів добробуту, які оцінюються такими параметрами як ВВП на душу 

населення, середня заробітна плата, рівень безробіття, середня тривалість 

життя. Крім того, історія розвитку країн (особливо в останні роки) свідчить 

про те, що невирішені соціальні проблеми і накопичення соціального 

відставання в порівнянні з країнами-сусідами створює реальну загрозу 

громадській безпеці. Хвиля революцій, що прокотилася по ряду країн Євро-

середземноморського партнерства, відкинула національні економіки на 

багато років назад. Тому особлива увага повинна бути приділена соціальній 
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політиці, яка формує настрій населення, його поведінку, впевненість в 

майбутньому і формує в ряді випадків дестабілізуючий вплив на всі 

економічні процеси.  

Як відзначають багато дослідників, в основі революцій в 

Середземноморському регіоні були покладені не тільки політичні причини, а 

й низький рівень соціального захисту та забезпеченості населення, зокрема 

політична та економічна стагнація на тлі зростаючої корупції, посилення 

нерівності, недотримання прав людини, відсутність можливостей 

працевлаштування  населення, в більшій мірі для молоді, негнучкий ринок 

праці, нерозвинений приватний сектор та ін. Ці проблеми виникли в 

результаті правління авторитарних режимів, які протидіяли соціально-

економічним і політичним реформам, створенню відкритих ринків і розвитку 

приватного підприємництва, використовували неефективне субсидування 

продовольчих товарів, лише частково використовували можливості 

міжнародного співробітництва в сфері розвитку, зокрема програми ЄСП. 

В той же час важливо відзначити, що і ЄС не надто наполегливо 

використовував принцип обумовленості економічної допомоги проведенню 

політичних реформ і забезпеченню демократії в країнах Євро-

середземноморського партнерства: відсутність політичних і економічних 

реформ і зміцнення силових структур підтримувалося необхідністю 

забезпечення стабільності, боротьби з тероризмом і радикальними 

ісламістськими рухами. Процес розширення ЄС призвів до коректування 

його пріоритетів на шкоду середземноморського регіону і на користь нових 

країн-членів. Це виразилося в зниженні інтересу до південних країн-сусідів 

ЄС і падінні припливу іноземних інвестицій. Надалі ці тенденції посилилися 

через світову фінансову кризу. Проте ЄС намагався підтримувати країни 

ЄСП, у тому числі за допомогою кредитів, для забезпечення стабільних 

поставок вуглеводневої сировини і безпеки енергетичної інфраструктури, 

співпрацював в області боротьби з тероризмом і нелегальної міграції.  
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Як вже зазначалося, підписання в 1995 році Барселонської декларації 

про розвиток Євро-середземноморського партнерства вивело зв'язки двох 

регіонів на новий рівень, заснований на детальній стратегії ЄС з новим 

механізмом співпраці та удосконаленої інституційної бази з урахуванням 

зміни конфігурації південних країн-партнерів. Це партнерство як і раніше 

охоплювало політичні, економічні, соціально-культурні та гуманітарні 

сфери, поєднувало двосторонній і багатосторонній формат зв'язків і було 

направлено на створення загального «простору стабільності й процвітання».         

У сфері економіки відносини ЄС з Південним Середземномор'ям 

реалізовувалися через програми MEDA, основного фінансового інструменту 

середземноморської політики ЄС, а найбільшим проектом було створення в 

Середземномор'ї до 2010 року зони вільної торгівлі. Такий механізм відносин 

ЄС із середземноморськими країнами вигідно відрізняв систему MEDA від 

інших моделей співробітництва розвинених і країн, що розвиваються. 

За період 1995-1999 років фінансування MEDA склало 3435 млн. євро з 

4422 млн. бюджетних коштів, що виділяються на фінансову співпрацю між 

ЄС і його середземноморськими партнерами.  

Для другого етапу співпраці (2000-2006 рр.) MEDA виділено 5350 млн. 

євро. У 2000 році асигновані кошти MEDA склали 879 млн. євро (крім того, 

8,8 млн. євро були перенесені на 2001 рік). Ці субсидії з бюджету ЄС 

супроводжуються суттєвим кредитуванням з боку Європейського 

інвестиційного банку. Для MEDA I кредити склали 4808 млн. євро; на 

фінансування MEDA II було виділено 6,400 млн. євро (табл. 2.10). 

У період 1995-1999 років близько 86% коштів, що виділялися на 

фінансування MEDA, були спрямовані на двостороннє співробітництво з 

країнами-партнерами (Алжир, Єгипет, Йорданія, Ліван, Марокко, Сирія, 

Туніс, Туреччина і Палестинська автономія). Решта 12% ресурсів були 

закладені в розвиток регіонального співробітництва: всі 12 

середземноморських партнерів і 15 країн-членів ЄС мали право на отримання 
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коштів від цієї діяльності. Два відсотки були виділені для офісів технічної 

допомоги [236].  

Таблиця 2.10 

Показники фінансування програми співпраці ЄС та країн 

Середземномор'я MEDA I і II MEDA 

Показник 
Марок-

ко 
Єгипет Туніс 

Йорда-

нія 
Палес-

тина 
Алжир Ліван Сирія 

Регіональне 

співробіт-

ництво 

Загальний 

обсяг фінансу-

вання MEDA I, 

млн. євро 

659 685 428 254 111 164 182 101 480 

Середньорічне 

фінансування 

MEDA I, млн. 

євро 

132 137 86 51 22 33 36 20 96 

Загальний 

обсяг фінансу-

вання MEDA II 

(2000-2004), 

млн. євро 

675 353 328 204 349 232 73 135 739 

NIP 2005-2006, 

млн. євро 
275 243 144 110 - 106 50 80 205 

Загальний 

обсяг фінансу-

вання MEDA II 

(2000-2006), 

млн. євро 

950 596 472 314 - 338 123 215 944 

Середньорічни

й обсяг фінан-

сування MEDA 

I на 1 жителя, 

євро 

4,59 2,15 8,93 10,17 7,39 1,07 
10,4

1 
1,25 0,60 

Середньорічни

й обсяг фінан-

сування MEDA 

II на 1 жителя, 

євро 

4,73 1,33 7,02 8,97 - 1,58 5,02 1,91 0,84 

Складено автором за даними [237] 

 

За період 1995-1999 рр. фінансові зобов'язання були спрямовані на 4 

основні види діяльності: 1) підтримка структурної перебудови (15% від 

загального обсягу зобов'язань); 2) підтримка економічного переходу та 

розвитку приватного сектора (30% від загального числа); 3) класичні проекти 

в галузі соціального розвитку, в основному, освіту, охорону здоров'я, 

навколишнє середовище, розвиток сільських районів (41% від загального 
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числа); 4) регіональні проекти (14% від загального обсягу (в тому числі 2% 

технічної допомоги)). 

Після розширення ЄС в 2004 році партнерство EUROMED було 

доповнено політикою сусідства (NIP), яка поширювалася також на 

східноєвропейські країни. Політика сусідства відрізнялася від 

Барселонського процесу тим, що вона характеризувалася великим акцентом 

на двосторонній формат відносин і диференційований підхід з урахуванням 

рівня інтеграції країн-сусідів ЄС. Новим її принципом стало введення 

політичної обумовленості надання економічної допомоги, а також 

двосторонніх планів дій.  

Протягом 1995-2006 рр. ЄС реалізував численні проекти співпраці, 

найбільш успішною стала взаємодія з Марокко, Тунісом і Єгиптом (рис.2.6). 

 

 

 

Рис.2.6. Зобов'язання і виплати MEDA I, II MEDA 
Джерело: [196] 

 

Загальна двостороння співпраця в процесі реалізації програми MEDA II 

показала значно більшу результативність у порівнянні з попереднім 

періодом, що було викликано уточненням програм взаємодії та посиленням 

контролю за реалізацією перших етапів проектів (рис. 2.7). 
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Рис. 2.7. Зобов'язання і виплати MEDA в рамках регіонального і 

загального двостороннього співробітництва 

Джерело: [196] 

 

В цілому за десятиліття Барселонського процесу загальна сума 

фінансування співробітництва була розподілена таким чином: економічна 

підтримка – 32%, розвиток приватного сектора – 26%, навчання і підготовка 

кадрів – 21%, інфраструктура і транспорт – 21% [197]. Необхідно відзначити, 

що ще в період реалізації MEDA I стало очевидним, що найбільший інтерес 

країни Середземномор'я мають до реалізації двосторонніх соціальних 

програм у зв’язку з глибокими проблемами, накопиченими в регіоні. Однак 

наявний інтерес не завжди приводив до результативного співробітництва, 

тільки 25% програм (у фінансовому вимірі) були реалізовані до 2000 року в 

рамках двостороннього планування і 47% - в рамках регіонального 

співробітництва, яке передбачало попереднє обговорення в межах 

конференцій на рівні міністрів. 

Регіональні програми 2000-2006 рр., ініціатором яких виступав ЄС, 

комплексно охоплювали сфери економічного співробітництва, серед яких: 

розвиток малого і середнього бізнесу – 2,8 млн.євро; створення системи 

зв'язку – 2,5 млн.євро; формування економічних інститутів – 8,3 млн.євро; 

промислове співробітництво – 30 млн.євро; охорона навколишнього 

середовища – 51 млн.євро; енергетичний сектор – 13,8 млн.євро; 
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інформаційне суспільство – 65 млн.євро; транспорт – 20 млн.євро; статистика 

– 50 млн.євро [198]. Але все ж таки їх реалізація відбувалася складніше, ніж 

реалізація двосторонніх проектів. 

Понад 400 млн.євро були спрямовані на реалізацію соціальних 

проектів, причому, наприклад, проекти, пов'язані з удосконаленням цивільної 

взаємодії, були профінансовані ЄС в розмірі 76,9 млн.євро, у зв'язку з 

визнанням важливості регіонального освітнього і культурного 

співробітництва як способу взаємозбагачення цивілізацій, зміцнення 

громадянського суспільства регіону [199].           

Крім того, ЄС фінансував з 2007 р. ряд проектів в галузі цивільного 

суспільства, сприяння правоохоронним та адміністративним органам в 

рамках фінансових перспектив 2007-2013 років, у тому числі через 

Європейський інструмент сприяння демократії та правам людини. 

Європейська ініціатива в області демократії та прав людини була 

створена з ініціативи Європейського Парламенту в 1994 році для підтримки 

діяльності громадянського суспільства в області прав людини і демократії, а 

також зусиль міжнародних організацій в цій галузі. У грудні 2006 року вона 

отримала нову назву – Європейський інструмент сприяння демократії та 

правам людини (ЄІДПЛ). 

ЄІДПЛ ставить перед собою наступні цілі, які є особливо актуальними 

для соціального розвитку країн Євро-середземноморського партнерства: 

розвиток поваги до прав людини і фундаментальних свобод там, де 

вони найбільше перебувають під загрозою, а також надання підтримки і 

вираз солідарності жертвам репресій і порушень прав людини; 

посилення ролі громадянського суспільства в захисті прав людини та 

здійсненні демократичних перетворень, у розвитку участі в політичному 

житті, а також запобігання конфліктів; 

підтримка міжнародної інфраструктури захисту прав людини, 

верховенства закону і просування демократії; 
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формування довіри до демократичних виборчих процесів шляхом 

подальшого розвитку діяльності зі спостереження за виборами та підтримки 

електоральних процесів [238].  

За період 2007-2013 років ЄІДПЛ мав загальний бюджет в розмірі 

1,104 млрд. євро, аналогічний фінансовий пакет прогнозувався і для 2014-

2020 років. Частина цих асигнувань реалізується через механізм підтримки 

«Country-Based Support Scheme (CBSS)» з метою підтримки конкретних 

ініціатив на місцевому рівні. 

MEDA II показала значно більшу результативність у порівнянні з 

попереднім періодом, що було викликано уточненням програм взаємодії та 

посиленням контролю. Розмір фінансування передбачений в сумі 15,4 мдрд. 

євро на 2014-2020 рр. (включаючи Східне партнерство).  

Серед пріоритетів двостороннього співробітництва: права людини, 

належне врядування та верховенство права; інституційна співпраця та 

розвиток потенціалу, в тому числі для здійснення угод Союзу; підтримка 

суб'єктів громадянського суспільства; сталий економічний розвиток; 

розвиток соціального сектору, зокрема, для молоді, з акцентом на соціальну 

справедливість, згуртованість і зайнятість; торгівля і розвиток приватного 

сектора; сільське господарство та розвиток сільських районів, включаючи 

продовольчу безпеку; збалансоване управління природними ресурсами; 

енергетичний сектор; транспорт та інфраструктура; освіта і розвиток 

навичок, в тому числі професійно-технічної освіти та підготовки кадрів; 

мобільність і управління міграцією, в тому числі захист мігрантів; зміцнення 

довіри. 

18 листопада 2015 р. було опубліковано Спільне повідомлення для 

Європейського парламенту, Ради, Європейського соціально-економічного 

комітету та Комітету регіонів, в якому підбивалися підсумки співпраці з 

2004 р. і відзначалися найважливіші досягнення регіону, серед яких початок 

реформ, спрямованих на забезпечення верховенства закону і соціальної 

справедливості, які стримуються проявами екстремізму, тероризму, 
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конфліктами та економічними потрясіннями. З огляду на ситуацію, що 

склалася, ЄС як найважливіше завдання висунув мету стабілізації ситуації в 

регіоні на основі просування універсальних цінностей. Крім того, 

відзначаючи неможливість вирішення ЄС всіх проблем регіону і небажання 

ряду країн слідувати європейським стандартам і правилам, в якості головного 

проголошений принцип «диференціації та двостороннього співробітництва», 

більш глибокої взаємодії з громадянським суспільством і соціальними 

партнерами. Визначається, що «бідність, нерівність, відчутна 

несправедливість, корупція, слабкий економічний і соціальний розвиток і 

відсутність можливостей, особливо для молодих» є основою для 

нестабільності і стимулюють радикалізацію. Було обґрунтовано  необхідність 

зменшити кількість пріоритетів і розширити участь держав у реалізованих 

проектах. Було заплановано розпочати новий етап взаємодії в 2016 р. на 

основі висновків, зроблених в результаті багатостороннього консультування. 

Найбільш прийнятним підходом до реалізації стратегії соціального 

розвитку виступає метод послідовної оптимізації, який підходить до всіх без 

винятку країн Євро-середземноморського партнерства. Застосування цього 

методу буде носити виключно національний характер, і, якщо для Ізраїлю він 

буде передбачати поліпшення «індивідуальних траєкторій обслуговування», 

для Марокко і Єгипту – підвищення кваліфікації співробітників, які 

реалізують соціальні програми, розвиток нормативної бази, то для Палестини 

– це формування системи, що дозволяє встановити соціальні норми і 

розробити механізми їх оптимізації, визначити розміри фінансування та 

способи його залучення.  

Найбільш ефективною моделлю повинна стати партнерська модель, 

заснована на діалозі між урядом, громадянським суспільством і 

міжнародними організаціями, що дозволяє спільно формувати стратегію, 

забезпечувати зворотний зв'язок, швидко і результативно вносити зміни, 

координувати виконання всіх етапів реформування системи соціального 

забезпечення. 
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Стратегічною метою у всіх країнах виступає формування середнього 

класу як гаранта соціально-економічного розвитку і суспільної стабільності, 

зниження радикальних проявів і рівня соціальної напруженості. 

Серед основних недоліків соціальної взаємодії необхідно виділити 

реалізацію принципу «мультикультуралізму», який призвів до формування 

закритих національних анклавів на території; формування міграційної 

політики, заснованої на жорсткому контролі на кордоні (рестриктивна 

політика) і відсутність ефективних заходів, націлених на подолання 

нелегальної міграції ЄС. 

Новий інструмент Європейської політики сусідства (з 2014 р.), який 

полягає в тому, щоб упорядкувати фінансову підтримку, зосередити всю 

увагу на узгоджених політичних цілях і зробити процес розробки програм 

більш оперативним, цілеспрямованим і в кінцевому рахунку більш 

ефективним, як уже зазначалося, базується на виділенні значного 

фінансування, яке доступне через Європейський інструмент сусідства (ENI). 

Фінансові ресурси, що виділяються на двосторонні програми, можуть 

досягати до 80% фінансування з боку ЄС, регіональні програми: до 35%, 

прикордонне співробітництво: до 5% [205]. 

Плани дій ЄС, що включають двостороннє співробітництво, знайшли 

відображення в так званих порядках денних, які передбачають політичні та 

економічні реформи і розраховані на 3-5 років. У нормативних положеннях 

ЄС акцентується увага на необхідності відображення потреб і можливостей 

країн Середземномор'я та інтересів ЄС [206]. 

Станом на березень 2016 р. не затверджені Порядки денні для Алжиру, 

Лівії та Сирії. 

Програми, пов'язані з гуманітарною підтримкою Сирії і країн-сусідів 

Лівану і Йорданії, реалізуються з 2013 р., вони дозволили частково 

поліпшити ситуацію і скоротити кількість біженців [207]. 

Бюджет ЄІС становить 15,433 млрд. євро і передбачає більшу частину 

фінансування для країн-учасниць Європейської політики. Пріоритетні 
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області двосторонньої допомоги ЄС в країнах Євро-середземноморського 

партнерства, що безпосередньо стосуються і рішення проблем соціального 

розвитку регіону, представлені в табл. 2.11. 

Таблиця 2.11 

Пріоритетні сфери двосторонньої допомоги ЄС у країнах Євро-

середземноморського партнерства в рамках Європейського Інструменту 

Сусідства та Партнерства (ЄІСП) 

Країна Пріоритетні галузі співробітництва 

Алжир 

реформи в галузі прав людини; реформа у сфері правосуддя, міграційних потоків та 

тероризму; диверсифікація економіки; сталий розвиток; розвиток освіти; посилення 

соціальних програм; сприяння розвитку торгівлі; розвиток інфраструктури 

Ліван 
політичні реформи; соціальні та економічні реформи; відновлення та активізація 

економіки 

Ізраїль 

Acquis заходи в таких галузях, як торгівля, митні, ветеринарні та фітосанітарні 

питання, юстиція та внутрішні справи, питання внутрішнього ринку, транспорт, 

енергетика, навколишнє середовище, людські контакти; діяльність у галузі вищої 

освіти; обмін і поширення інформації щодо правопорядку 

Йорданія 

підтримка політики безпеки, реформи в області демократії, прав людини, 

управління, правосуддя і боротьби з екстремізмом; розвиток торгівлі та інвестицій; 

сталий розвиток; інституційне будівництво, фінансова стійкість 

Єгипет 

реформи в області демократії, прав людини, ефективного управління та правосуддя; 

підвищення конкурентоспроможності та продуктивності економіки; забезпечення 

стійкості соціальної, економічної та екологічної політик і поліпшення використання 

природних ресурсів 

Марокко 
розвиток соціальної політики; економічна модернізація; інституційна підтримка; 

ефективне управління і права людини; охорона навколишнього середовища 

Сирія 
підтримка політичної та адміністративної реформи; підтримка економічної 

реформи; підтримка соціальних реформ 

Туніс 
забезпечення зайнятості; програма допомоги в інтеграції; програма підтримки 

бізнесу; забезпечення справедливості 

 

Оцінка соціальної складової ЄСП в межах двостороннього 

співробітництва дозволяє стверджувати, що основні завдання її розвитку 

полягають в підтримці процесів мирного врегулювання і економічного 

розвитку країн Середземномор'я, підвищенні рівня життя з метою 

скорочення міграційних потоків, розв’язання політичних проблем Близького 

Сходу, активізації торговельної та економічної взаємодії, поступовому 

зближенню соціальних стандартів.  

Як платформа для розвитку діалогу і зміцнення соціальних контактів 

Євро-середземноморське партнерство створило значні передумови для 

трансформації соціальних політик неєвропейських країн-учасників угоди, в 
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першу чергу мова йде про зміну ставлення до проблеми формування 

державних соціальних політик, визнання необхідності досягнення гендерної 

рівності та права на освіту для всіх верств населення. У той же час багато 

напрямків соціального розвитку, які визнані базовими і фундаментальними в 

Європейському Союзі, в країнах Середземномор'я тільки починають 

формуватися, державні стратегії соціального розвитку реалізуються частково 

в силу недостатнього фінансування. Певні елементи соціальної взаємодії, 

властиві західному суспільству, не знаходять підтримки у місцевого 

населення. Економічні проблеми, які переслідують країни Середземномор'я в 

останні роки, стають перешкодою для становлення і накопичення людського 

капіталу, що в свою чергу викликає зниження можливостей для зростання 

національної промисловості. В умовах, що склалися, вкрай важливим є 

формування концептуальних напрямів розвитку, заснованих на розвитку 

двостороннього та багатостороннього міжнародного співробітництва, які 

можуть стати основою для зміни ситуації і створення умов, коли соціальна 

складова зростання стає домінантною і викликає, як наслідок, економічне 

процвітання. 
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Висновки до розділу 2 

 

1. Євро-середземноморське партнерство є міжнародною угодою та  

механізмом співробітництва, яке включає три головні сфери спільних 

інтересів: політичний діалог та безпека; економічна та фінансова 

стабільність; соціальний та культурний розвиток. Основним завданням 

партнерства в останні роки є підтримка інституціональних реформ країнами 

регіону з метою забезпечення економічного зростання. 

2. Трансформація змісту соціальної складової угоди за роки існування 

ЄСП була пов’язана зі змінами пріоритетів в економічній політиці ЄС. 

Еволюція пріоритетів включає три етапи: 60-80-ті роки – взаємодія в сфері 

трудових відносин; 90-ті роки – забезпечення соціальної стабільності та 

безпеки, розвиток систем освіти та охорони здоров’я, зростання зайнятості; 

ХХI ст. – соціальне страхування, охорона навколишнього середовища, 

освітнє та наукове співробітництво, міграція, повага до прав людини, 

гуманітарна допомога.  

3. Реалізація регіональних соціальних програм, серед яких 

багатосторонні платформи, проекти по формуванню громадянського 

суспільства, комплексні проекти, сприяє соціальному розвитку регіону та 

підвищенню соціальних стандартів. Значна більшість програм реалізується  

лише частково у зв’язку з політичною нестабільністю, неспроможністю 

урядів країн-реципієнтів організувати виконання проектів, відсутністю на 

рівні ЄСП  стратегічних планів розвитку взаємодії. 

4. Аналіз економічних показників країн ЄСП дозволив встановити 

наступне: зростає ВВП майже в усіх країнах (за виключенням Сирії), усі 

країни ЄСП (за виключенням Ізраїлю) мають від’ємний платіжний баланс, 

обсяги  прямих іноземних інвестицій є незначними. Спостерігається значний 

рівень економічної та соціальної асиметрії між країнами (країни-лідери: 

Ізраїль, Туреччина, Ліван; країни-аутсайдери: Сирія, Йорданія, Палестина), 
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темпи зростання чисельності населення (Єгипет, Йорданія, Ліван) 

виступають чинником, що стримує темпи соціального розвитку. 

5. Визначено соціальні фактори економічного розвитку, які впливають 

на ефективність та  можливості національних соціальних політик країн ЄСП: 

високий рівень безробіття, низька ефективність служб зайнятості, недоліки 

системи освіти, низький рівень медичного обслуговування за виключенням 

Ізраїлю та Туреччини,  значні відмінності у фінансуванні соціального захисту 

населення.         

6. Країни ЄСП (крім Ізраїлю) відносяться до країн з рівнем соціального 

прогресу нижче середнього згідно Індексу соціального прогресу (The Social 

Progress Index). 

7. Відмова ЄС від принципу уніфікації взаємовідносин з країнами 

угоди та перехід до політики індивідуалізації співробітництва, диференціації  

підходів, обумовленості підтримки в залежності від досягнень в 

економічному та політичному співробітництві призвела до зростання 

результативності двостороннього співробітництва. Найбільш успішним є 

двостороннє співробітництво з Марокко, Єгиптом та Тунісом.  

8. Обґрунтовано, що підвищення рівня соціальної справедливості, як 

нової цілі соціального розвитку, стримується проявами тероризму, 

підвищеною конфліктогенністю регіону, наявністю збройних конфліктів, що 

потребує модернізації соціальних політик країн ЄСП з урахуванням переваг, 

які надає співробітництво з ЄС у соціально-економічній сфері. 

Основні результати дослідження, проведеного в Розділі 2 дисертації, 

опубліковані автором у роботах [29, 224, 225, 226, 227]. 
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РОЗДІЛ 3 

УДОСКОНАЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЯК ІНСТРУМЕНТУ 

ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇН ЄВРО-

СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКОГО ПАРТНЕРСТВА  

 

3.1. Стратегічні пріоритети розвитку соціальної політики країн 

Євро-середземноморського партнерства. 

   

Як справедливо відзначається в доповіді Міжнародної організації 

праці, «щоб скористатися перевагами глобалізації та забезпечити їх широкий 

і справедливий розподіл серед різних груп населення всередині країни, 

необхідно створювати ефективні політичні і правові інститути, високий 

економічний і технологічний потенціал і політику, інтегруючу економічні та 

соціальні цілі» [34]. 

Аналіз соціально-економічної ситуації в країнах ЄСП, нормативно-

правових актів ЄС, присвячених розвитку взаємодії, дозволяє стверджувати, 

що всі перераховані завдання є надзвичайно актуальними для країн ЄСП, які 

протягом десятиліть у взаємодії з ЄС реалізують плани трансформації 

соціально-економічних систем з метою наближення до європейських 

стандартів. Подальший розвиток соціальної політики в досліджуваних 

державах визначається [239]: 

трьома рівнями вдосконалення: 

I. регіональний; 

II. двосторонній; 

III. національний; 

двома векторами вдосконалення: 

I. створення загальнополітичної і правової обстановки, що сприяє 

соціально-економічному розвитку; 

II. реалізація ключових елементів концепції соціального розвитку 

(рис. 3.1). 
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На регіональному та двосторонньому рівнях вдосконалення головною 

проблемою є суттєва відмінність в рівнях розвитку держав ЄСП, відсутність 

політичного консенсусу і посилення протиріч між деякими країнами Угоди, 

що передбачає, в першу чергу, здійснення заходів, які націлено на розвиток 

інституційної системи взаємодії. На національному рівні головним завданням 

є формування національних стратегій соціального розвитку, які мають 

відповідати існуючому рівню економічного розвитку, мати стратегічний та 

тактичний виміри, враховувати геополітичну ситуацію та особливості 

цивілізаційних трансформацій, які відбуваються в останні роки. 

Розвиток інституційної основи взаємодії (регіональний та двосторонній 

рівень) включає ряд напрямків, серед яких: 

створення передумов для домінування соціальної складової в 

інтеграційних процесах. Найбільш важливе значення для виконання цього 

завдання має подальше удосконалення політик і нормативно-правових засад 

функціонування інститутів, які забезпечують зростання зайнятості (особливо 

жінок і молоді); формування трудових норм, які відповідають вимогам 

сьогодення і унеможливлюють дискримінацію за будь-якими ознаками; 

трансформацію системи освіти з метою змін пропорцій у підготовці фахівців 

з різних спеціальностей і підтримки розвитку промисловості та сільського 

господарства;  подальше реформування системи охорони здоров'я та ін.; 

формування та вдосконалення діяльності організацій, що забезпечують 

інтеграційні процеси, а саме: 

а) представницьких органів – регіональних парламентів, націлених на 

розвиток діалогу з залученням всіх зацікавився осіб (організації працівників і 

роботодавців, представники місцевих громад та волонтерських організацій); 

б) Форумів і Рад з соціально-економічних питань, які в результаті 

обговорення найбільш важливих для регіону питань могли б сформувати 

єдину думку і використовувати спільну позицію в розвитку відносин з ЄС. 

Діяльність подібних рад могла б істотно збільшити обсяги фінансування 

проектів розвитку; 
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в) нарад з окремих аспектів соціального розвитку (у тому числі 

високого рівня); 

г) конференцій, на яких в результаті залучення дослідників, державних 

діячів, представників громадськості могли створюватися рекомендації, 

спрямовані на реалізацію стратегічних планів об'єднання. Таким чином, на 

практиці були створені умови для реалізації принципу демократичної 

відповідальності. 

Формування національних стратегій соціального розвитку передбачає 

реалізацію ряду завдань, серед яких: 

формування пріоритетів розвитку; 

розвиток цілепокладання, на основі якого досягається забезпечення 

вимірюваності цілей соціального розвитку, проведення компаративного 

аналізу та забезпечення обговорення результатів, на основі якого 

розробляються напрями діяльності як в рамках ЄСП, так і на національних 

рівнях; 

формування фондів розвитку, головним завданням яких виступає 

реалізація концепції соціального вирівнювання і зближення, ліквідація 

дисбалансів глобалізації з використанням міжнародних і регіональних 

фондів; 

створення механізмів розвитку, заснованих на власних ресурсах і 

залученні коштів міжнародних організацій на поворотній і безповоротній 

основі. 

Стратегічною метою для всіх країн ЄСП виступає формування 

середнього класу як гаранта соціально-економічного розвитку і суспільної 

стабільності, зниження радикальних проявів і рівня соціальної напруженості. 

Досяжність цього завдання визначається можливостями демократичного 

розвитку країн ЄСП (яке ставиться під сумнів багатьма дослідниками і 

політиками ЄС), здатністю подолати багаторічні внутрішні протиріччя і 

здатність еліт очолити ці процеси. Необхідно відзначити, що соціальний 
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розвиток і соціальна політика ґрунтуються на певних принципах реалізації, 

серед яких необхідно виділити наступні: 

1) еволюційності (створення суспільства загального добробуту 

передбачає реалізацію циклів розвитку, які вимагають значних часових 

періодів. Можливість досягнення поставленого завдання в найближчі  роки з 

точки зору конкретно-ситуаційних умов для багатьох країн ЄСП дуже 

низька. В той же час значні досягнення в зростанні добробуту населення в 

межах ЄСП навіть в умовах геополітичної нестабільності дозволяють 

стверджувати, що ретельно розроблена стратегія соціального розвитку, яка 

базується на виконанні «критичних» завдань, має великі шанси на 

реалізацію); 

2) системності (розгляд проблем і можливостей як елементів загальної 

теорії розвитку і використання системних механізмів реалізації програм 

вдосконалення діяльності. Згідно з цим принципом розробка усіх заходів має 

базуватися на розгляді економіки і соціуму як жорсткої системи, яка має 

внутрішні і зовнішні зв’язки, які чинять вплив на зміну структури та якісні 

характеристики поведінки держави); 

3)  функціональності (досягнення цілей програм розвитку має 

підпорядковуватися завданням функціонального управління, які повинні 

бути чітко прописані і закріплені інституціонально. В останні роки в країнах 

ЄСП відбувалися значні реформи в сфері державного управління. Наприклад, 

в Йорданії майже повністю трансформована система соціальної допомоги 

інклюзивному населенню); 

4) добровільності (прийняття рішень про реформування будь-яких 

елементів соціальної політики має базуватися на добрій волі учасників 

соціального діалогу. Безумовно, повинні бути враховані видатки на 

здійснення запланованих змін і координація усіх процесів має здійснюватися 

державними органами управління, що дозволить комплексно та системно 

врахувати доцільність та швидкість реорганізаційних перетворень); 
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5) прозорості (дотримання принципу досягається в максимальному 

ступені в разі забезпечення активного обговорення проблем і можливих 

шляхів їх вирішення з залученням організацій громадянського суспільства. 

Крім того, доцільно здійснювати обговорення із залученням співробітників 

соціальних служб та органів державного управління. Враховуючи особливий 

вплив релігійних установ в країнах ЄСП на регулювання процесів соціальної 

допомоги, можливе залучення релігійних діячів до формування принципів і 

механізмів соціального розвитку  країн); 

6) правової забезпеченості (вдосконалення нормативно-правової бази 

соціально-економічних процесів формує умови для стабільного розвитку 

промисловості та сільського господарства, рівноправного залучення в 

трудові відносини, успішно вирішує протиріччя, які можуть виникати). 

Запропоновані ключові елементи стратегічних пріоритетів соціального 

розвитку розташовані в послідовності, яка відображає можливості держав 

Євро-середземноморського партнерства створювати соціальну політику і 

реалізовувати ті елементи, які притаманні соціальним державам і які стануть 

основою подальшого вдосконалення: 

Сприяння зайнятості на основі встановлення рівня зайнятості при 

плануванні на державному рівні критеріїв соціально-економічного розвитку 

та оцінки параметрів бюджетного процесу. 

Важливе значення має розвиток інституційного забезпечення процесів 

регулювання ринку праці. Для країн ЄСП це, в першу чергу, створення умов 

для підвищення рівня зайнятості молоді. Крім того, з огляду на високу 

трудомісткість ряду галузей і їх залежність від змін попиту, діяльність 

держави щодо розширення ринків збуту на підставі подальшого розвитку 

торговельних відносин з ЄС стає визначальним компонентом розвитку 

промисловості і сільського господарства. Як показує аналіз, представлений в 

Розділі 2, протягом багатьох років ряд країн ЄСП лише частково 

реалізовували програми з модернізації промислової та соціальної 

інфраструктури, тому посилення державного контролю над реалізацією 
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міжнародних проектів в рамках двостороннього та багатостороннього 

співробітництва, залучення громадянського суспільства до аудиту та оцінки 

ефективності дозволить створити непрямі умови для підвищення зайнятості. 

Крім того, практично перед усіма країнами регіону стоїть завдання 

підвищення рівня диверсифікації виробництва. З 2014 року в умовах падіння 

світових цін на енергетичні ресурси значно змінилася економічна і 

торговельна ситуація в ряді країн ЄСП: держави-експортери енергетичних 

ресурсів зіткнулися з бюджетними дефіцитами, держави-імпортери (у тому 

числі Палестина) змогли збільшити за допомогою одержаної економії 

соціальні бюджети. Але проблема низького рівня диверсифікованості 

економіки стоїть практично перед усіма (за винятком Ізраїлю і Туреччини) 

державами об'єднання. 

Одним з напрямків зниження безробіття, безумовно, залишаються 

багаторазово випробувані в ЄС методи зниження кількості звільнених на 

основі скорочення кількості робочих днів, стимулювання часткової 

зайнятості в кризові періоди, реалізація державних програм компенсації 

витрат бізнесу, які передбачають підтримку зайнятості на певному рівні. 

Гнучкість трудових відносин, яка виступає одним з факторів 

підвищення конкурентоспроможності промисловості країн ЄСП, істотно 

впливає на соціальні стандарти, тому послідовна реорганізація інститутів 

трудового права, що передбачає посилення захисту найманих працівників, 

безумовно, сприятиме соціальному розвитку. Крім того, з огляду на вкрай 

низький рівень розвитку систем соціального захисту, підтримки і 

страхування, гідна зайнятість стає стратегічним параметром, прагнення до 

якої необхідно позначити в державних пріоритетах і послідовно 

реалізовувати політику, спрямовану на поліпшення співвідношення між 

кількістю, якістю праці і його вартісною оцінкою. За даними МОП, стабільно 

високим зберігається число «працюючих бідних» (менш, ніж на 2 дол. США 

в день) і частково зайнятих, не змінюється рівень «незахищеною зайнятості» 

та обсяги дитячої праці [240]. Тому необхідні спеціальні програми, 
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спрямовані на зниження рівня дискримінації жінок на ринку праці, 

скорочення рівня «соціального виключення», надання робочих місць молоді 

(рівень безробіття цієї категорії населення в ряді країн регіону перевищує 

30%, що створює пряму загрозу соціальній безпеці). 

Серед основних методів підвищення рівня зайнятості необхідно 

виділити: реалізацію програм з розвитку малого та середнього бізнесу, які 

дозволяють створювати нові робочі місця з доходами вище рівня бідності, 

розвиток промислової і сільської інфраструктури; розширення області дії 

програм мікрокредитування, реалізація програм з передачі досвіду створення 

та розвитку малого бізнесу, курсів підвищення кваліфікації. 

Розвиток нормативно-правової бази соціальної політики, включаючи 

вдосконалення податкового законодавства (результат: зниження монетарної 

нерівності в результаті встановлення прогресивної системи оподаткування, 

впровадження систем адресної підтримки певних груп інклюзивного 

населення); впровадження елементів гендерної рівності в законодавчі акти 

(особливо актуально створення рівних умов при працевлаштуванні), 

зниження розриву в розмірах заробітної плати, забезпечення рівного доступу 

до системи освіти, виробничих ресурсів, капіталу; нормативно-правове 

регулювання системи соціального захисту. Як наголошується в Аддіс-

Абебській програмі дій, найважливішим завданням і зобов'язанням всіх країн 

світу виступає «Забезпечення соціального захисту та надання основних 

державних послуг для всіх... в тому числі встановлення мінімальних рівнів 

соціального захисту, які були б прийнятні з точки зору бюджетних витрат, 

враховували б національні особливості і забезпечували б приділення 

особливої уваги найбільш незаможним з числа осіб, які перебувають за 

межею бідності, а також особам, які перебувають в уразливому становищі, 

інвалідам, корінним народам, дітям, молоді та людям похилого віку» [241]. З 

огляду на те, що в країнах ЄСП тільки формується система компенсацій по 

безробіттю і вона охоплює певні вузькі категорії працівників певних секторів 

економіки, необхідно розширювати діяльність, спрямовану на створення 
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систем страхування, що буде одним із кроків наближення до соціальних 

стандартів ЄС. Важливе значення має формування не тільки державного 

страхування, а й особистого, що дозволить частково вирішити проблему 

соціального відчуження. 

Соціальний діалог, розвиток якого вітається міжнародними 

організаціями, «залишається одним з найважливіших принципів формування 

Концепції гідної праці, що проголошується МОП, поряд з продуктивною, 

вільно обраної зайнятістю, трудовими стандартами та соціальним захистом 

зайнятих» [242]. Для країн ЄСП найбільш ефективною виступає модель, яка 

заснована на реалізації переговорного процесу на мікрорівні, що пов'язано з 

незначною роллю профспілкового руху. Основною проблемою при реалізації 

даної моделі може бути корупційність і низька якість судових систем в 

Середземноморських країнах, однак впровадження цієї моделі навіть з 

урахуванням зазначених обмежень дозволить посилити захищеність зайнятих 

і сприятиме їх соціальному добробуту. 

Формування системи державних соціальних гарантій: створення 

системи надання базових соціальних послуг (освіта, медицина, житлові 

умови, фінансові ресурси, комунікації), результатом якої стане зниження 

рівня бідності та нерівності; попередження маргіналізації, соціальної 

відчуженості; формування первинних медико-санітарних умов; подолання 

транспортної роз'єднаності, підвищення рухливості населення і таким чином 

формування передумов для зростання зайнятості. Створення системи 

соціальних ліфтів – реалізація програм інтеграції бідного і інклюзивної 

населення в суспільне і економічне життя (результат: соціалізація процесів 

розвитку). 

Розвиток системи освіти: інвестування в дошкільну і шкільну освіту; 

забезпечення базової освіти для усього населення; формування системи 

професійної підготовки (результат: підвищення якості робочої сили, в тому 

числі кваліфікаційних характеристик; створення інституційного потенціалу в 

результаті підготовки кадрів для державного та регіонального управління). 



135 

 

За оцінками ЮНЕСКО певні проблеми в освітніх системах країн ЄСП 

пов'язані не тільки з недостатнім фінансуванням середньої та вищої освіти, 

але й через низький рівень розвитку інфраструктури і недостатню 

кваліфікацію вчителів. Високий рівень народжуваності посилює проблеми і 

вимагає значного зростання бюджетних витрат на збереження наявних 

стандартів. Накопичені відставання істотно стримують можливості 

зрівнювання якісних характеристик освітніх систем усіх країн ЄСП. З огляду 

на те, що освіта виступає «соціальним ліфтом», а створення середнього класу 

в Середземноморських країнах виступає не тільки економічним, але і 

політичним завданням, вирішення якого дозволить впливати на безпеку в 

регіоні, необхідно забезпечити внесення змін до структури бюджету ЄСП з 

метою збільшення обсягів фінансування освітніх проектів та розвитку 

інфраструктури. 

Крім того, оцінки МОП рівня розвитку систем освіти свідчать про 

значні деформації в країнах ЄСП, в ряді яких практично не приділяється 

увага розвитку професійної освіти, а організація вищої освіти не відповідає 

потребам ринку праці і сприяє зростанню безробіття і соціальних протестів 

[243]. 

Основним ризиком для країн, що розвиваються, є прискорення 

«відпливу мізків». Незважаючи на заходи, що вживаються як з приймаючої 

сторони (в більшості випадків це країни ЄС), так і з боку країн, які 

відправляють своїх громадян на навчання, кількість громадян, що 

повернулися з навчання, залишається стабільно низькою. Економічна і 

політична нестабільність є головним чинником, який приймається до уваги 

при прийнятті рішення про країну працевлаштування. Держави мають змогу 

впливати на рівень повернень до країни за допомогою впровадження програм 

гарантованого працевлаштування на державну службу, формування кадрових 

резервів з пріоритетним працевлаштуванням осіб із закордонною освітою. 

Забезпечення всім дітям достатнього доступу до освіти дозволить 

підвищити темпи економічного зростання, оптимізувати народжуваність, 
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створити умови для підвищення якості життя наступних поколінь. Як 

відзначають аналітики МОП, «адекватна початкова і середня шкільна освіта 

означає більше, ніж надання сили людині – вона наділяє силою суспільство» 

[34].  

Крім того, підвищення якості освіти та рівня кваліфікації сприяє 

зниженню рівня соціальної ізоляції і розривів в рівні заробітних плат на 

ринку праці, що в свою чергу створює передумови для підвищення стійкості 

бізнесу. Серед методів, які вже частково апробовані в ряді країн ЄСП в 

результаті реалізації спільних програм з ЄС, є наступні:  

державне забезпечення загальної початкової і середньої освіти (Ізраїль, 

Туреччина);  

програми з обмеження дитячої праці та реалізація стратегій, 

спрямованих на «викорінення найгірших форм дитячої праці» (Марокко, 

Єгипет);  

розвиток професійного навчання, у тому числі оволодіння базовими 

навичками використання інформаційних технологій, на основі інвестування 

(державні гранти, міжнародні проекти, регіональні та державні фонди, 

податкові пільги). 

Створення системи соціальної інтеграції, яка повинна базуватися на 

консультаційних механізмах, що дозволяють стимулювати участь в 

суспільному житті всіх верств населення і задовольнити на початковому 

етапі першочергові потреби найбільш «проблемних» знедолених груп. Крім 

того впровадження механізмів соціальної інтеграції створюють передумови 

для прискореного і цілеспрямованого формування громадянського 

суспільства, яке на основі об'єднання всіх зацікавлених осіб здатне 

здійснювати вплив на уряд, підтримуючи його функції стратегічного 

обґрунтування і тактичного виконання програм розвитку. 

Формування стратегії регіонального розвитку, результатом якої стане 

зниження рівня немонетарної нерівності (вирівнювання умов проживання в 
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різних регіонах (особливо важливо для Палестини, де рівень розвитку 

Сектора Гази і Західного берега відрізняється в кілька разів)). 

Формування системи накопичення людського капіталу. Це найбільш 

складний стратегічний  елемент, який базується на результатах всіх 

перелічених вище напрямів і передбачає системний розвиток сфери освіти, 

охорони здоров'я та державного управління.  

Поліпшення якості трудового життя на основі наближення 

виробничих стандартів до європейських (забезпечення безпеки праці, 

виконання екологічних стандартів), стимулювання підвищення рівня 

заробітної плати та створення систем корпоративної соціальної 

відповідальності.  

Одним з механізмів забезпечення соціальної стабільності може стати 

розширення кількості тристоронніх консультацій між профспілками, 

об'єднаннями роботодавців та урядом з метою розробки колективно-

договірних умов найму (в даний час в країнах ЄСП такі договори існують в 

ТНК), що дозволить підвищити якість робочої сили і забезпечити соціальний 

захист співробітників. Всі країни ЄСП повинні приєднатися до конвенції 

МОП «Про встановлення мінімальної заробітної плати з особливим 

урахуванням країн, що розвиваються», що дозволить частково знизити рівень 

нерівності і сформувати механізми реалізації на практиці рекомендацій МОП 

в галузі охорони праці, які спрямовані на збереження життя і здоров'я 

співробітників, зниження і ліквідацію виробничого травматизму, поліпшення 

екологічності та безпеки робочих місць. 

Підвищення якості функціонування системи охорони здоров'я. 

Визначаючи здоров'я як відсутність хвороб і динамічний стан психічного, 

фізичного і соціального добробуту людини (визначення ВООЗ), необхідно 

відзначити, що в цілому по регіону спостерігається стабільне, хоча і незначне 

поліпшення показників роботи системи охорони здоров'я (якщо не брати до 

уваги зони конфліктів і військового протистояння, в яких медична допомога 

надається цивільним і військовим). Рівень здоров'я людини залежить від 
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багатьох факторів, але частина з них знаходиться в безпосередній залежності 

від державних служб охорони здоров'я і можливостей надати якісну послугу. 

З огляду на тісний взаємозв'язок між економічними параметрами розвитку 

держави і рівнем розвитку охорони здоров'я, необхідно констатувати 

існування значних розривів в забезпеченні рівного доступу до медичної 

допомоги в країнах ЄСП.  

Основними завданнями всіх країн Середземномор'я, що дозволяють 

істотно вплинути на тривалість життя населення, як показують результати 

аналізу, проведеного у Розділі 2, виступають: послідовне збільшення частини 

бюджету країни, що спрямовується на розвиток системи охорони здоров'я, 

активізація участі в міжнародних проектах ВООЗ і ЄСП, розвиток системи 

первинної медико-санітарної допомоги, повне виконання рекомендацій ВООЗ 

по імунізації населення, реалізація програм з охорони материнства і зниження 

дитячої смертності, вдосконалення інфраструктури водопостачання, 

підвищення грамотності населення щодо культури харчування і методів 

здорового способу життя. Важливим для всіх країн виступає виконання 

рекомендацій Комісії ВООЗ з соціальних детермінант здоров'я, які спрямовані 

на скорочення нерівності та поліпшення якості трудового життя, яке 

безпосередньо впливає на соціальний, психічний і фізичний добробут. 

Реалізація перерахованих вище ключових елементів має базуватися на 

комплексному механізмі реформ, який включає: 

1) реформування системи державного управління, націленого на 

створення оптимальних умов для прискорення соціального розвитку на 

основі принципу універсальності при реалізації соціальних послуг. Подібний 

висновок базується на результатах багаторічних досліджень, проведених під 

егідою ООН. «Забезпечення державного фінансування для загального 

надання основних зручностей – доступ до житла, води, каналізації та 

електрики, а також основних соціальних послуг, таких як харчування, 

охорона здоров'я і освіта, зазначається в Доповіді про світовий соціальної 

ситуації 2013 року, - має вирішальне значення для скорочення масштабів 
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убогості і забезпечення рівності можливостей» [244]. Таким чином, 

підвищується обґрунтованість державних програм розвитку, здійснюється 

комплексний і системний облік соціальних інтересів, розвивається система 

координації і формується ефективний виконавчий апарат; 

2) стимулювання економічного розвитку на основі реалізації 

державних і приватних програм залучення інвестицій в промисловість і 

сферу соціального обслуговування. З огляду на множинність проблем в 

соціальній сфері в країнах Середземномор'я, стабільне зростання населення, 

недостатність державного фінансування, підхід, заснований на залученні 

іноземних інвестицій, є найбільш оптимальним. Таким чином, повинна бути 

реалізована головна мета: підвищення рівня зайнятості з дотриманням 

принципів недискримінації та розширення можливостей надання соціальних 

послуг; 

3) формування системи міжнародно-державно-приватного партнерства. 

В даний час ця система тільки починає формуватися. Як показує аналіз, 

тільки 40% проектів, які призначені для фінансування соціального розвитку, 

фактично реалізуються в рамках платформи Євро-середземноморського 

партнерства. Решта не отримують реального фінансування через 

управлінські проблеми, відсутність необхідного комітету виконавців, 

виявлених неточностей при подачі заявок, відмов країн-реципієнтів. Тому 

міжнародно-державно-приватне партнерство має стати механізмом, який 

збільшує обсяги фінансування (в тому числі благодійні кошти) і підвищує 

якість реалізації соціальних проектів. 

 

3.2. Оцінка соціальних факторів економічного розвитку Палестини. 

 

Палестина – держава, розташована в південній частині Східного 

Середземномор'я. Назву країна отримала від племені філістимлян (від івр. – 

Пеліштім). Згідно з відповідними резолюціями і рішенням Генеральної 

Асамблеї ООН під «Палестиною» розуміється Організація звільнення 
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Палестини, яка сформувала Палестинську адміністрацію (ПА) після 

підписання угод з Ізраїлем в 1993-1994 роках. Посилання на «палестинську 

державу» відповідають концепції, сформульованій в резолюції 1397 (2002 р.) 

Ради Безпеки ООН і «Дорожній карті практичної роботи з остаточного 

врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту на основі створення 

двох держав». 

Значний вплив на розвиток Палестини має історія формування держави. 

Як і інші арабські країни Південно-Східного Середземномор'я, власний досвід 

незалежного державного розвитку Палестина придбала лише за останні 

чотири десятиліття ХХ століття. Аналіз історичних даних дозволив виділити 

кілька етапів формування державності Палестини, події кожного з яких 

зробили суттєвий вплив на рівень економічного, соціального та науково-

технічного розвитку держави (табл. 3.1). Необхідно відзначити, що на цій 

землі ніколи не було арабського формування, що має свою унікальну 

національну, географічну і культурну ідентифікацію. Це є однією з основних 

причин збройних конфліктів, як на території держави, так і за її межами. 

Таблиця 3.1 

Основні етапи історичного розвитку Палестинської автономії 

№ Період Основні події 

1 1920 Конференція в Сан-Ремо, рішення про встановлення на території 

Палестини режиму управління Великобританії за мандатом Ліги Націй. 

Найважливішим завданням мандата було «встановлення в країні 

політичних, адміністративних та економічних умов для безпечного 

утворення єврейського національного дому» 

2 1947 Відмова Великобританії від мандату у зв'язку з неможливістю вирішення 

арабо-ізраїльського конфлікту 

3 1947 Прийняття ООН Резолюції № 181 про план розділу Палестини на 

арабську та єврейську держави з наданням особливого статусу району 

Єрусалиму під управлінням ООН. Верховний арабський комітет 

Палестини і Ліга арабських держав (ЛАД) відкинули резолюцію. 

4 1948 14 травня 1948 року було проголошено створення Держави Ізраїль, 15 

травня почалося вторгнення в Ізраїль регулярних частин армій п'яти країн 

ЛАД з метою знищення нової єврейської держави. Результат: збільшення 

Ізраїлем своєї території. Вересень 1948 року – створення Лігою арабських 

держав у Газі Всепалестинського уряду у вигнанні 

5 1964 Створена «Організація визволення Палестини» (ОВП). У травні 1964 року 

Палестинська національна рада (НСП) направила офіційне повідомлення 

Генеральному секретареві ООН про створення Організації визволення 

Палестини (ОВП) 
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Продовження таблиці 3.1 

6 1965 Прийняття рішення про дозвіл для делегації ОВП бути присутньою на 

засіданнях Спеціального політичного комітету, і представленні своїх заяв, 

без визнання ОВП 

7 1968 Прийняття програмного документа ОВП — Палестинської хартії в Каїрі 

(передбачала ліквідацію Ізраїлю, усунення сіоністської присутності в 

Палестині) 

8 1974 Згідно резолюції Генеральної Асамблеї 3237, ОВП отримала статус 

спостерігача в ГА ООН 

9 1986 2 квітня 1986 року ОВП отримала повноправне членство в групі 

азіатських держав ГА ООН 

10 1988 ГА ООН у своїх резолюціях 43/176 і 43/177, «з огляду на триваючу з 9 

грудня 1988 року» палестинську інтифаду і підтвердивши резолюцію 181 

(II) від 1947 року про розділення Палестини на дві держави і резолюцію 

Радбезу ООН 242 1967 року, прийняла до відома заяву Виконкому ОВП 

від 13 грудня 1988 року про проголошення Держави Палестина, і 

постановила надалі іменувати делегацію ОВП, яка має в ООН статус 

спостерігача, делегацією «Палестини» «без шкоди для статусу 

спостерігача і функцій ОВП в системі ООН» 

11 1989 Звернення до ЮНЕСКО з боку Алжиру, Індонезії Мавританії, Нігерії та 

Сенегалу з проханням визнати статус Палестини як держави в цій 

організації. Керівництво ЮНЕСКО відповіло відмовою  

12 1993 13 вересня 1993 року голова ОВП Ясір Арафат та прем'єр-міністр Ізраїлю 

Іцхак Рабін підписали у Вашингтоні «Декларацію принципів про 

тимчасові заходи щодо самоврядування» (так звана «угода Осло-1»), за 

умовами якої ОВП визнала право Ізраїлю на мир і безпеку і відмовилася 

від тероризму та інших видів насильства, а Ізраїль дав згоду на створення 

«Палестинської національної адміністрації (ПНА) на частині територій, 

що знаходилися під його контролем. На 20-й сесії Центральної ради 

Палестини, що проходила в Тунісі 10-12 жовтня 1993, було дано 

доручення виконкому ОВП сформувати Раду Палестинської національної 

адміністрації на перехідний період, Я. Арафат був обраний президентом 

ПНА. 

13 1994 4 травня 1994 року в офіційному листі В. Рабину Я. Арафат зобов'язався 

після прибуття на палестинські території не використовувати титул 

«Президент Палестини», а іменувати себе «Головою Палестинської 

адміністрації» або «Головою ОВП». 

14 1995 28 вересня 1995 року у Вашингтоні було укладено Тимчасову угоду між 

ОВП та Ізраїлем по Західному березі р. Йордан і Сектору Гази («Осло-2»), 

що передбачала, зокрема, обрання Палестинської законодавчої ради у 

складі 82 осіб на п'ятирічний перехідний період. 

15 1998 У липні 1998 року Генеральна Асамблея прийняла нову резолюцію 

(52/250), яка наділила «Палестину» додатковими правами і привілеями, 

включаючи право на участь у загальних дебатах, що відбуваються на 

початку кожної сесії Генеральної Асамблеї, право на відповідь, право на 

співавторство в резолюціях і право виступати під час обговорення 

палестинського і Близькосхідного питань. Резолюція була прийнята 

шляхом голосування 124 голосами «за», 4 проти (Ізраїль, Маршалові 

Острови, США, Федеративні Штати Мікронезії) і 10 утрималися. 

16 2011 Палестина була прийнята до складу ЮНЕСКО. 23 вересня 2011 р. лідер 

ПНА Махмуд Абас передав Генсекретарю ООН Пан Гі Муну офіційну 

заявку на вступ Палестинської Держави в ООН як повноправного члена. 
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Продовження таблиці 3.1 

17 2012 29 листопада 2012 року за підсумками голосування (138 голосів «за», 9 — 

«проти», 41 країна утрималася) ГА ООН «надала Палестині статус 

держави-спостерігача при Організації Об'єднаних Націй, що не є її 

членом, без шкоди для придбаних прав, привілеїв і ролі Організації 

звільнення Палестина в Організації Об'єднаних Націй як представника 

палестинського народу згідно з відповідними резолюціями і практикою» 

18 2015 До квітня 2015 року незалежність Держави Палестина визнали 136 держав 

— членів ООН (69,95%). 

 

На сьогоднішній день Палестина визнана 136 державами-членами ООН 

[248], є членом таких організацій, як Ісламська конференція, Ліга арабських 

держав (1976), Міжнародна організація зі стандартизації (2004), 

Міжнародний рух Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (2006), 

Міжнародна конфедерація профспілок, Союз для Середземномор'я (2008), 

Азіатська парламентська асамблея, Міжпарламентський союз, Рух 

неприєднання, Економічна і соціальна комісія для Західної Азії, ЮНЕСКО 

(2011).  

Палестина має статус спостерігача в таких організаціях, як ООН, 

Всесвітня організація охорони здоров'я, Всесвітній поштовий союз. 

Геополітичне становище Палестини є одним з ключових факторів, який 

визначає особливості її соціально-економічного і науково-технічного 

розвитку. Палестинська національна адміністрація (ПНА) є проміжним 

органом самоврядування, створеним щоб управляти територією, що охоплює 

Західний берег річки Йордан і Сектор Гази відповідно до умов Декларації 

1993 року. Після виборів у 2006 році і подальшого конфлікту в Секторі Гази 

між рухами ФАТХ і ХАМАС, влада ПНА виявилася обмеженою межами 

Західного берега річки Йордан, в той час як рух ХАМАС, який отримав 

ефективний контроль в Секторі Гази з 2007 року, зіткнувся з міжнародною 

дипломатичною і економічною ізоляцією. З огляду на, що Єрусалим був 

виключений з угод і залишається під контролем Ізраїлю, Палестинське 

суспільство в цілому розділилося на наступні геополітичні частини: 
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- «Зона А»: міські райони, що знаходяться під виключним контролем 

ПНА (в питаннях, пов'язаних з безпекою, і цивільних питаннях); 

- «Зона B»: сільські райони під цивільним контролем ПНА; 

- «Зона C»: область Jordan Valley, об'їзні дороги між громадами, 

областями з ізраїльськими поселеннями (під контролем Ізраїлю); 

- Єрусалим: виключений з угод. Палестинці, які жили там з 1967 року, 

мають громадянство Ізраїлю; 

- Сектор Гази: під контролем уряду ХАМАСу; 

- Діаспори: функціонують відповідно до законодавства країн, 

резидентами яких є їх члени [249]. 

Протягом 2004-2014 рр. ВВП Палестини збільшився майже в 2 рази, 

найбільш динамічні темпи спостерігалися після 2010 року (табл. 3.2). Так, 

якщо в 2007 році даний показник в країні збільшився лише на 27% в 

порівнянні з 2004 роком, то в 2013 році – на 40% в порівнянні з 2010 роком. 

Важливо відзначити, що темпи зростання ВВП у Палестині, з огляду на 

геополітичне становище, хоч і мають тенденцію до збільшення, але все ж є 

досить низькими: у 2014 році показник зріс на 2,3% в порівнянні з 2013 

роком. Однак ЮНКТАД враховуються статистичні дані палестинської 

території, що знаходяться під контролем ПНА. У доповідях ж Міжнародного 

валютного фонду йдеться, що в 2014 році ВВП Західного берега ріки Йордан 

виріс на 4,5%, але при цьому економіка Сектора Гази продемонструвала спад 

на 15% (Додатки І, К). Загальне скорочення економіки палестинських 

територій в минулому році склало близько 1%. Економічна активність 

скоротилася в 2014 році після літньої війни в Газі і наростаючого 

політичного напруження на Західному березі та в Східному Єрусалимі [254]. 

Головні галузі економіки Палестини – сільське господарство, 

промисловість, торгівля та сфера послуг орієнтовані на «загальний ринок» з 

Ізраїлем. Понад 60% сільськогосподарської продукції цих територій (в 

основному оливки, тютюн, цитрусові, овочі і деякі види сировини) 

направляється на переробку і споживання в Ізраїль. За період 2004-2014 рр. 
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експорт товарів і послуг Палестини збільшився майже в 4 рази, при цьому 

щорічна динаміка так само є досить позитивною – щорічний темп зростання 

коливається в межах 10%. 

Таблиця 3.2 

ВВП Палестини в залежності від статті витрат і видів економічної 

активності, млн. дол. 

Показник 2004 2007 
Темп 

росту, % 
2010 2013 2014 

Темп 

росту у 

% до 

2013р. 

Темп 

росту у 

% до 

2004р. 

ВВП 4329,2 5505,8 127,18 8913,1 12476 12765,8 102,32 294,88 

Витрати на кінцеве 

споживання 
5672,2 7450,4 131,35 10855,5 14444,3 15852,1 109,75 279,47 

Витрати на кінцеве 

споживання домашніх 

господарств 

4445,2 5847,2 131,54 8354,7 11062,6 12273,8 110,95 276,11 

Державні витрати на 

кінцеве споживання 
1227 1603,2 130,66 2500,8 3381,7 3578,3 105,81 291,63 

Валове накопичення 1151,5 1204,9 104,64 1921,5 2707,3 2375,1 87,73 206,26 

Валове нагромадження 

основного капіталу 
1111,6 1160,7 104,42 1824,9 2972,2 2723,9 91,65 245,04 

Зміни товарно-

матеріальних запасів 
39,9 44,2 110,78 96,6 -264,9 -348,8 131,67 -874,19 

Експорт товарів і послуг 596,8 1066,3 178,67 1367,3 2071,8 2298 110,92 385,05 

Імпорт товарів і послуг 3137,4 4284,1 136,55 5264,3 6804 7781,1 114,36 248,01 

Загальна додана вартість 3916,5 5028,6 128,40 7728,8 10952,1 11353,42 103,66 289,89 

Сільське господарство, 

мисливство, лісове 

господарство, рибальство 

300 353,5 117,83 497,7 517,3 628,3108 121,46 209,44 

Промисловість 952,9 1103,7 115,83 1803,2 2523,6 2653,944 105,16 278,51 

Видобуток, виробництво, 

комунальні послуги 
707,6 837,5 118,36 1442,1 1964,4 2021,566 102,91 285,69 

Виробництво 477,1 634,5 132,99 1184 1594,6 1669,354 104,69 349,90 

Конструкторність 245,3 266,2 108,52 361,1 559,2 632,3777 113,09 257,80 

Послуги 2663,6 3571,4 134,08 5427,9 7911,2 8071,169 102,02 303,02 

Оптова і роздрібна торгівля, 

готелі і ресторани 
505,4 823,3 162,90 1595,8 2317,8 2458,918 106,09 486,53 

Транспорт і зв'язок 317,7 423,4 133,27 681,5 964,5 960,9656 99,63 302,48 

Інша активність 1840,5 2324,7 126,31 3150,6 4628,9 4651,285 100,48 252,72 

 

Що стосується імпорту товарів і послуг, то даний показник більш, ніж 

в 3 рази перевищує експорт, що свідчить про наявність негативного сальдо 

торгового балансу. Однак, слід зазначити, що темпи зростання імпорту 
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значно менше, ніж експорту. Так, за останні 10 років імпорт держави 

збільшився лише в 2,5 рази. Більше 90% імпорту припадає на споживчі 

товари з Ізраїлю (текстиль, електротовари, транспортні засоби, а також деякі 

харчові продукти – борошно, цукор, рис). 

У промисловості переважає дрібнотоварне виробництво: невеликі 

підприємства, майстерні з числом робітників від 50 до 10 осіб і менше (в 

основному з виробництва оливкової олії, меблів, текстилю, шкіряних 

виробів, мила, пластикових матеріалів). Деякі промислові підприємства на 

Західному березі спеціалізуються на виробництві будівельних матеріалів: 

цементу, нерудних копалин, будівельного каменю, мармуру. 90% 

промислового виробництва Палестини йде на місцеві ринки і лише близько 

10% експортується в Ізраїль, Йорданію, Єгипет. 

Специфіка економіки Палестини – масова міграція арабських 

робітників на заробітки до Ізраїлю, де вони використовуються головним 

чином на важких роботах в будівництві, сільському господарстві, на 

прокладці доріг, у сфері міського обслуговування. Із загальної чисельності 

населення 4,5 млн. чол. на Західному березі проживає 3,2 млн., в Секторі 

Гази – 1,3 млн. (2014 р.). Чисельність населення за останні 30 років 

збільшувалася в середньому на 3,5% на рік. Вікова структура населення: 0-14 

років – 44,1%, 15-64 роки – 52,4%, 65 років і більше – 3,5%. Діти і підлітки до 

15 років складають 46% усієї чисельності Палестини. 42,6% населення – 

біженці, переважно із західних областей, зайнятих Ізраїлем [255]. 

Чисельність населення в Палестині за останні 10 років збільшилася на 29,5%, 

в той час, як щорічний темп зростання становить в середньому 2,7% 

(рис. 3.2). Демографічній структурі держави властиві висока концентрація і 

щільність населення навколо міських центрів, в чималому ступені пов'язана з 

існуванням тут таборів для біженців. Максимальний ступінь щільності і 

концентрації населення характерний для Сектора Гази. У таборах для 

біженців на даній території проживає близько 2/3 всього населення цього 

району. 
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 Рис. 3.2. Динаміка чисельності та зайнятості населення Палестини 

 

З початку XXI століття темпи зростання чисельності зайнятого 

населення були досить високими, особливо для жіночої частини населення: 

якщо чоловіча зайнятість збільшилася на 53,3%, то жіноча – більш ніж в 2 

рази. У 2014 році число зайнятих збільшилася з приблизно на 46 тис. осіб в 

порівнянні з 2013 роком, в основному завдяки скороченню безробіття на 

Західному березі. У 2014 році число зайнятих осіб на Західному березі 

збільшилася приблизно на 37,9 тис., а в Секторі Гази залишилося відносно 

стабільним зі зменшенням на 5,4 тис. На Західному березі зайнятість 

збільшилася в торгівлі, сфері послуг і суміжних галузях, будівництві та 

транспорті, одночасно зі скороченням сільському господарстві. У Секторі 

Гази збільшилася зайнятість в сфері торгівлі та послуг, однак знизилася в 

інших категоріях. 

Жінки в Палестині більш схильні до безробіття, ніж чоловіки. 

Соціальний статус жінок у Палестини низький: у них немає 

самозабезпеченості, вони позбавлені участі в процесі формування держави, 

що обумовлено релігійними детермінантами розвитку мусульманського 

суспільства – жіноча зайнятість складається лише близько 20% від загальної 

кількості зайнятих. Проте, саме серед жіночої частини зайнятого населення 

більший відсоток співробітників з вищою освітою, в той час, як більша 
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частина зайнятих чоловіків мають лише початкову шкільну освіту (понад 

50%). 

Досить низький відсоток зайнятих з середньою освітою. Таким чином, 

більша частина зайнятого населення Палестини – низькокваліфіковані 

робітники, що є одним з найбільш значущих чинників, що гальмують 

економічний розвиток держави. 

У зв'язку зі збільшенням кількості робочої сили, рівень безробіття так 

само зростає. Рівень безробіття в 2014 році склав 26,4%, що на 12,8% вище, 

ніж у 2013 році (табл. 3.3.). Безробітною є 17,4% робочої сили на Західному 

березі і 42,8% - в Секторі Гази. 

Таблиця 3.3 

Рівень безробіття серед населення Палестини, % 

Показник 2004 р. 2008 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 

Темп 

росту 

2014р. 

до 

2013р., 

% 

Темп 

росту 

2014р. 

до 

2004р., 

% 

Рівень безробіття 26,8 26 23 23,4 26,4 112,82 98,51 

Рівень безробіття 

серед чоловіків 
28,1 26,5 23,2 23,8 - - - 

Рівень безробіття 

серед жінок 
20,3 23,7 21,9 21,3 - - - 

Рівень безробіття 

серед молоді (15-

24 роки) 

39,8 40,2 37,3 38,3 42,7 111,48 107,28 

Складено автором на основі даних [256] 

 

Як вже зазначалося вище, досить високий відсоток безробітних саме 

серед жінок. Майже половина економічно активних жінок в Секторі Гази 

були безробітними в 2014 році. Так само біженці, як на Західному березі, так 

і в Секторі Гази, мали вищий рівень безробіття, ніж корінні жителі. Вік також 

корелює з безробіттям – проблема зайнятості молоді є найбільш гострою. 

Так, в 2014 році збільшилося на 11,4% безробіття серед молоді. Найбільшому 

ризику піддаються молоді люди у віці 20-24 роки – серед даної категорії 

населення відзначається найвищий рівень безробіття серед всіх вікових груп. 
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Складна ситуація на ринку праці Палестини частково пояснюється 

недосконалістю системи освіти. Так, система вищої освіти Палестини 

включає 53 акредитованих університети, велика частина яких розташована на 

території, що знаходиться під контролем ПНА. Особливе місце в загальній 

системі вищої освіти Палестини займають коледжі UNRWA, що є частиною 

програми ООН з допомоги палестинським біженцям. Відкритий університет 

Аль-Кудс Open University розташований в Східному Єрусалимі. 2/3 студентів 

університету – палестинці із Західного берега, а 1/3 - студенти з Ізраїлю. 

Однак, вчені ступені університету Аль-Кудс не визнаються в Ізраїлі, що 

негативно позначається на зайнятості населення. 

Найбільш популярними напрямами освіти в Палестині є вивчення 

соціальних наук, бізнесу та юриспруденції. При цьому 84,8% студентів 

вивчають бізнес і адміністрування, 3,4% - журналістику і 11,8% - соціальні та 

психологічні науки, 35,3% студентів даного напрямку – жін.ки. Іншими 

популярними напрямками є медицина (36,5% - жінки), освіта, а саме 

педагогіка (92% - жінки) і наука, 96,6% якої припадає на комп'ютерні 

технології, 3,3% - фізичні науки (16% жінки). 

Необхідно відзначити, що протягом останніх 10-ти років 

спостерігається стійка тенденція до зростання грамотності населення в 

Палестині. Так, грамотність населення в 2014 році збільшилася на 4,5% в 

порівнянні з 2004 роком (табл. 3.4.). При цьому відсоток чоловічої 

грамотності населення трохи вище жіночої – в 2014 році кількість грамотних 

чоловіків на 0,1% перевищувала кількість грамотних жінок, і хоча в динаміці 

дане співвідношення скорочується, асиметрія все ще зберігається. 

Дані, отримані Палестинським центральним статистичним бюро, 

свідчать про неухильне зростання числа учнів, викладачів і шкіл з моменту 

створення Палестинської адміністрації. Однак у зв'язку з політичною кризою 

успіхи, досягнуті в цій області, наражаються на серйозну небезпеку. 

Внаслідок обмежень на фінансування Палестинської адміністрації (яка 

наймає на роботу весь учительський і адміністративний персонал державних 
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шкіл), працівники освіти, так само, як і працівники інших сфер, довгі місяці 

не отримують заробітну плату. Крім того, заняття багатьох палестинських 

дітей і підлітків в школі систематично переривалися через обмеження на 

пересування, і вони не могли регулярно відвідувати свої школи. Важливо 

відзначити, що лише 2000 року міністр освіти Палестинської адміністрації 

ввів нову палестинську навчальну програму, до цього населення держава 

навчалося по йорданським і єгипетським навчальним програмам, що діють 

ще з 1967 року [257]. 

Таблиця 3.4 

Показники розвитку освіти у Палестині 

Показник 2004 2008 2011 2012 2013 2014 

Темп 

росту 

2013 до 

2004 р., 

% 

Темп 

росту 

2013 до 

2012 р., 

% 

Грамотність 

населення, % 
92,28 94,06 95,27 95,91 96,28 96,43 104,33 100,39 

Грамотність жінок, % 98,85 99,03 99,37 99,23 99,27 99,32 100,42 100,04 

Грамотність чоловіків, 

% 
99,2 99,27 99,26 99,35 99,42 99,41 100,22 100,07 

Грамотність молоді, % 98,94 99,15 99,31 99,29 99,35 99,35 100,41 100,06 

% населення, яке 

отримало початкову 

освіту 

89,64 87,89 90,43 90,16 93,28 - 104,06 103,46 

% населення, що 

надійшов у початкову 

школу 

87,75 88,46 91,98 94,37 95,26 - 108,56 100,94 

% населення, що 

поступив в середню 

школу 

91,27 89,12 83,65 82,82 82,29 - 90,16 99,36 

% населення, що 

надійшов у ВНЗ 
37,6 50,65 51,31 49,06 45,63 - 121,36 93,01 

Складено автором на основі даних [256] 

 

При збільшенні відсотка населення, що відвідує початкову школу, 

скорочується кількість бажаючих навчатися в середній школі і вищих 

навчальних закладах, що пов'язано, перш за все, з високою міграцією 

населення, а так само досить високим відсотком учнів, бажаючих здобути 

освіту за кордоном (Україна, Росія, європейські країни). 
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Охорона здоров'я є не менш важливим показником соціального 

розвитку Палестини, ніж економічна активність населення. У 1994 р. 

Палестинська національна адміністрація взяла на себе обов'язки з охорони 

здоров'я населення. З тих пір сектор охорони здоров'я постійно стикається з 

серйозними труднощами, пов'язаними з впливом ізраїльської окупації на 

палестинський народ і державні інститути. Безперервна блокада, закриття 

територій, блок-пости, арешти і порушення прав людини, що здійснюються 

по відношенню до жінок, дітей, літніх і осіб з особливими потребами; заходи, 

що утрудняють доступ до безпечних послуг охорони здоров'я; військова 

агресія, особливо в південних провінціях; будівництво поселень; насильство 

з боку поселенців і зведення расистської роздільної стіни – все це руйнівним 

чином впливає на фізичне і психічне здоров'я населення і підриває зусилля 

уряду зі створення комплексної системи охорони здоров'я за рахунок 

розвитку інфраструктури та надання послуг з метою задоволення потреб 

громадян. 

За останні три роки Міністерство охорони здоров'я Палестини зробило 

цілий ряд кроків з метою підвищити якість послуг щодо надання населенню 

медико-санітарних послуг та розробило амбітний план реформування і 

розвитку сектора охорони здоров'я в період з 2014 по 2016 рік. Незважаючи 

на дії ізраїльських окупаційних властей і жорсткі фінансові обмеження, з 

якими Міністерство зіткнулося в результаті дій цієї влади, йому вдалося 

просунутися вперед у здійсненні плану реформування і розвитку сектора 

охорони здоров'я. За допомогою міжнародних організацій та установ системи 

Організації Об'єднаних Націй, що працюють в сфері охорони здоров'я, 

Міністерству вдалося досягти помітних успіхів в таких областях, як 

розширення, модернізація і оснащення закладів первинної медичної 

допомоги та лікарень; надання в державних лікувальних установах 

інноваційних медико-санітарних послуг; а також реалізація амбітних програм 

навчання і професійної підготовки медико-санітарного персоналу [258]. 
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Середня тривалість життя в Палестині становить 72 роки, що є вищим 

показником в порівнянні з деякими іншими країнами Близького Сходу, а 

також країнами Африки (табл. 3.5). При цьому протягом 2004-2013 рр. 

спостерігається стійка тенденція до зростання народжуваності та скорочення 

смертності населення: так, народжуваність в Палестині збільшилася на 8,1%, 

а смертність скоротилася на 15,2%, що говорить про поліпшення умов 

соціального розвитку населення, незважаючи на складну військову і 

політичну обстановку. 

Таблиця 3.5 

Показники розвитку охорони здоров'я в Палестині 

Показник 2004 2008 2011 2012 2013 

Темп 

росту 

2013 до 

2004 р, 

% 

Темп 

росту 

2013 до 

2012 р, % 

Середня тривалість життя, 

роки 
71,34 71,89 72,39 72,53 72,73 101,95 100,28 

Народжуваність, на 1 тис. 

чол. 
28,1 32,05 30,92 30,65 30,39 108,15 99,15 

Смертність, на 1 тис. чол. 4,1 3,57 3,51 3,49 3,48 84,88 99,71 

Коефіцієнт плодючості, 

народжуємість на 1 жінку 
4,82 4,38 4,14 4,08 4,01 83,20 98,28 

Туберкульоз, випадків на 100 

тис. чол. 
8,1 5,2 6,3 7,6 4,6 56,79 60,53 

Складено автором на основі даних [256] 

         

Таким чином, можна зробити висновок, що формування Палестинської 

адміністрації призвело до швидкого розвитку суспільних інститутів 

Палестини. В значній мірі це стало результатом діяльності багатьох 

добровільних і неурядових організацій, які з'явилися за десятиліття окупації. 

Зі складу цих структур, багато з яких користувалися підтримкою 

міжнародних благодійних організацій і міжнародних організацій, які 

сприяють соціальному розвитку, незабаром з'явилися місцеві лідери, які 

мають досвід і навички, необхідні для початку формування інститутів 

громадянського суспільства. Серед пріоритетних сфер створення 

палестинських інститутів – освіта, охорона здоров'я, юридичні права і права 
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людини, при цьому особлива увага приділяється питанням, що стосуються 

жінок і дітей. 

Важливим фактором соціального розвитку населення на палестинській 

території є ізраїльська окупація. В даний час ізраїльська цивільна 

адміністрація здійснює контроль над 76,2% території Західного берега [259, 

с. 3]. У зоні повного контролю ПНА (23,8%) находяться 11 губернаторств з 

населенням 2 826 400, з них 772 200 – біженці, які отримують допомогу 

UNWRA [260. с. 35]; ще близько 150 тисяч палестинців проживають в зоні 

відповідальності ізраїльської цивільної адміністрації [259, с. 4]. На території 

контролю ізраїльської цивільної адміністрації створено 150 поселень і понад 

сто поселенських блокпостів. Чисельність ізраїльських громадян, які 

проживають на палестинських окупованих територіях Західного берега, 

становить 520 тисяч осіб (більше 8% єврейського населення Ізраїлю) [261, 

с. 1]. 

Протяжність всіх транспортних доріг і розв'язок на Західному березі 

становить 5 294 км [262, с. 378]; з них 1 661 км (більше 30%) закриті для 

палестинського населення, в тому числі для автотранспортних засобів, 

аварійних і швидких медичних служб. Ще до 2 214 км (близько 40%) доріг 

палестинці мають вкрай обмежений доступ. Додаткові труднощі для 

пересування палестинців створюють розділовий паркан, що відтинає 9,4% 

території Західного берега, включаючи Східний Єрусалим, численні 

блокпости і КПП, а також так звані фізичні перешкоди: земляні насипи, рови, 

металеві паркани і шлагбауми, бетонні куби і т.п. В результаті введення 

системи градації доріг і перекриття їх КПП, блокпостами і іншими 

перешкодами Ізраїль фрагментизував Західний берег на 227 анклавів, які 

можна швидко ізолювати в разі масових антиізраїльських виступів 

палестинців. 

Ізраїль повністю контролює водні ресурси Західного берега, Гази. 

Ізраїльський поселенський сектор використовує 83% водних ресурсів 

Західного берега. Решта 17% продаються за ринковою ціною палестинцям. В 
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результаті такої дискримінації у водопостачанні кількість виділеної 

палестинцям води становить 83 куб. м на людину в рік, в порівнянні з 

333 куб. м на людину в рік для ізраїльтян [263, с. 6]. 

 Щорічні втрати, пов'язані тільки з існуючою системою градації доріг і 

перекриття їх КПП, блокпостами і іншими перешкодами, дискримінації в 

галузі забезпечення енергетикою і водою, становлять 185 млн. дол. [264, 

с. 27]. Сумарні втрати палестинської економіки від ізраїльської окупації 

щорічно складають 6,9 млрд. дол. (85% всього ВВП Західного берегу і 

Сектора Гази) [264, с. 4]. 

Окупація згубно відбилася на стані і умовах життя палестинців. Станом 

на 2013 р. за межею бідності перебувало 26% палестинського населення. Цей 

показник був би вищим майже на 20%, якби значна частина бюджету ПНА, 

який в основному формується за рахунок донорських надходжень з-за 

кордону, не витрачалася на програми соціальної підтримки [265, с. 9]. 

Загальний рівень безробіття на палестинських територіях становить майже 

44% [265, с. 9]. Показник відсутності продовольчої безпеки палестинських 

сімей становив 27% (на Західному березі – 18%, а в Секторі Гази – 44%) [266, 

с. 17]. 45% сімей в таборах біженців живуть в умовах убогості і відсутності 

продовольчої безпеки, і у 51% таких сімей є хоча б один член сім'ї з 

хронічним захворюванням [266, с. 8]. В Додатку Л відображено показники 

соціальної забезпеченості населення Палестини. 

Протести проти політики окупації жорстко присікаються діями 

ізраїльських військових. За даними ООН, 650 тисяч палестинців піддавалися 

арештам [267]. Особи, які знаходилися під арештом або затримувати хоча б 

раз поліцією або армійським патрулем, автоматично позбавляються 

можливості виїжджати з окупованої території. Отже, тільки на цій підставі 

ізраїльська влада обмежує свободу пересування для однієї шостої частини 

всього палестинського населення. 

У період з 1987 по 2013 рр. ізраїльськими військовими було вбито 

майже 6 700 палестинців, більшість з яких були цивільними особами, які не 
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брали участь у військових діях, в тому числі діти і жінки [268, с. 16]. Близько 

двох тисяч палестинців були вбиті в Секторі Гази в ході проведення Ізраїлем 

в 2014 р військової операції «Захисний кордон». Майже 5 тисяч затриманих 

палестинців, в тому числі близько 20 дітей віком до 16 років, містяться в 22 

в'язницях в різних районах Ізраїлю. 164 особи були поміщені під варту ще до 

підписання Норвезьких угод в 1993 р, а близько 80 ув'язнених перебувають 

під вартою понад 20 років. 

В останні роки своєрідною формою протесту проти найважчих умов 

окупації став масовий виїзд палестинців на постійне місце проживання в інші 

країни світу. Зараз за даними ЦСБ ПНА тільки 5,08 млн. палестинців (41%) 

живуть на Західному березі в Газі та Ізраїлі, решта 6,015 млн. (59%) – в 

інших країнах світу, в основному арабських, більшість в Йорданії, Сирії та 

Лівані [269]. Тільки за тридцять років окупації, з 1967 по 1997 рр., 

чисельність арабського населення в Єрусалимі і на Західному березі 

скоротилася на 32% [270]. У період з 1997 по 2003 рр. ще 310 тис. 

палестинців покинули Західний беріг і Газу з еміграційними намірами, тобто 

майже кожен тринадцятий житель окупованих територій. В даний час 

середній щорічний показник еміграції палестинців становить 23 тисячі осіб 

[271, с. 11]. 

Показник еміграції є особливо високим серед християнського 

арабського населення; за роки окупації частка християнського населення 

скоротилася з 12% до 3% [271, с. 11]. У Газі фактично не залишилося 

християн. Опитування громадської думки на палестинських територіях 

показують, що 31% респондентів на Західному березі висловили бажання 

емігрувати. Цей показник ще вищий у жителів Гази – 47%. 

Серед населення, яке має вищу освіту (35,2%) і навички виконання 

кваліфікованих робіт (41%), заявляли про свій намір назавжди покинути 

окуповані палестинські території 62,5% палестинців, які реалізують світські 

настанови життя, однозначно прагнуть емігрувати; серед тих, хто 
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дотримується релігійних традицій, схильність до еміграції набагато нижче – 

24% [271, с. 18]. 

Таким чином, соціально-економічний розвиток Палестини 

характеризується досить суперечливими показники. Країна має середній 

рівень розвитку людського потенціалу, в держави відсутні необхідні умови 

для його розвитку, що пов'язано, перш за все, з напруженою політичною і 

економічною ситуацією на палестинських територіях. 

 

3.3. Концептуальні засади удосконалення співробітництва ЄС і 

Палестини в соціально-економічній сфері. 

 

Євро-середземноморську угоду про торгівлю та співробітництво, яка 

заснувала тимчасову асоціацію між Організацією визволення Палестини 

(ОВП), що представляє Палестинську автономію Західного Берега річки 

Йордан і Сектора Гази, з одного боку, та Європейським співтовариством, з 

іншого боку, було підписано 24 лютого 1997 р. в Брюсселі. 

Угода, яка включає в себе преамбулу, 75 статей, 3 додатки і 3 

протоколи, вступила в силу з 1 липня 1997 року. Вона враховує накопичений 

досвід взаємодії партнерів, рівень їх розвитку і передбачає досягнення 

багатьох цілей розвитку, які стоять перед сторонами угоди. 

Особлива увага в Угоді приділяється завданням, принципам і 

механізмам підтримки соціального розвитку країн. Серед них: 

Розділ 3. «Економічне співробітництво і соціальний розвиток»: 

ст. 35 «Завданням економічного співробітництва є підтримка зусиль 

Палестинської Автономії по досягненню стійкого економічного і соціального 

розвитку»; 

ст. 45 «Сторони визнають важливість соціального розвитку, яке тісно 

обумовлює економічний розвиток. Вони надають особливий пріоритет 

поваги основних соціальних прав. 

Пріоритет буде віддано: 
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- забезпеченню рівності жінок і їх збалансованої участі в процесах 

прийняття рішень про економічний і соціальний розвиток, зокрема, шляхом 

утворення та розвитку програм у відповідній області; 

- вдосконаленню системи соціального захисту; 

- зміцненню системи охорони здоров'я; 

- підвищенню умов життя в бідних і нечисленних регіонах; 

- підтримці поваги прав людини і демократії, inter alia, шляхом соціо-

професійного діалогу» [278]. 

Аналіз тексту Угоди дозволяє стверджувати, що хоча основними 

завданнями Євро-середземноморського угоди є реалізація завдань 

стабілізації економіки, а саме: 

1) підтримка зусиль Палестинської Автономії по досягненню стійкого 

економічного і соціального розвитку; 

2) збільшення темпів зростання продуктивності й зайнятості; 

3) підтримка зусиль Палестинської Автономії з модернізації та 

перебудови промисловості, зокрема – створення сприятливих умов для 

розвитку приватного сектора і промисловості; 

4) зміцнення співробітництва в сфері промислової політики, 

конкурентоспроможності в умовах відкритої економіки, а також модернізації 

та розвитку промисловості, 

в той же час чітко і однозначно задекларовані цілі щодо: 

1) вдосконалення політики  соціального захисту населення; 

2) розвитку соціально-професійного діалогу в області підтримки прав 

людини, особливо жінок; 

3) підвищення рівня життя населення шляхом зміцнення системи 

охорони здоров'я, освіти і підвищення рівня зайнятості населення. 

Реалізація положень Угоди, безумовно, могла б створити умови для 

стабільного розвитку економіки і, як наслідок, підвищення рівня соціального 

розвитку. Однак Друга інтифада (2000 року і до теперішнього часу) призвела 
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до різкого зниження економічних і соціальних параметрів розвитку 

Палестини. 

Європейська комісія прийняла рішення про переорієнтацію на пряму 

фінансову підтримку бюджету Палестини, що дозволяло здійснювати 

проекти з розвитку державності, освіти, підтримки охорони здоров'я. 

Значний вплив на середземноморську політику Євросоюзу, в тому 

числі на політику підтримки Палестини, мала світова фінансова криза 

2008 р., яка стала причиною найглибшої за останні 15 років рецесії в Європі. 

Вона призвела до зниження темпів зростання ВВП, падіння обсягів 

інвестицій, зростання інфляції і безробіття в європейських країнах. 

«Арабська весна» також призвела до зміни пріоритетів ЄС у 

Середземноморському регіоні та поставила під загрозу основні цілі ЄС – 

забезпечення безпеки і стабільності в Середземномор'ї, розвиток 

регіональних зв'язків та відносин партнерства, показавши, що політичний 

вектор відносин EUROMED і рівень взаємодії між політикою і економікою в 

арабських країнах були недооцінені. 

В основі цієї складної політичної ситуації країн Південного 

Середземномор'я знаходилися внутрішні соціально-економічні та політичні 

чинники, які, безумовно, будуть в подальшому впливати на підхід ЄС до 

співпраці EUROMED. Як зазначає О.Е. Трофимова, «Багато в чому позиція 

ЄС залежить від можливостей угруповання в подоланні фінансової та 

боргової кризи і подальшого розвитку ситуації в південно-

середземноморських країнах в результаті зміни старих політичних еліт» 

[279]. 

Важливе значення для соціального розвитку Палестини мають проекти, 

які здійснюються в межах Європейського інструменту сприяння демократії 

та правам людини (EIDHR). Загальна сума асигнувань на реалізацію проектів 

в Палестині склала 11,4 млн. євро за період 2001-2013 рр. Близько 65% цих 

коштів були виділені на фінансування проектів на Західному березі, в 

Східному Єрусалимі і в Секторі Гази [280].  
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Глобальний акцент ЄС на питаннях про права людини та належного 

управління, а також рішучість у процесах об'єднання організації 

громадянського суспільства, пояснюється бажанням побудови ефективного 

механізму партнерського діалогу з  урядом країни-сусіда. Керівні принципи 

EIDHR в Палестині випливають з недавніх документів, затверджених ЄС, як 

Порядок денний змін, а також з висновків і рекомендацій консультативних 

процесів, які реалізуються на глобальному рівні:  

1) організація структурного діалогу для ефективного партнерства з 

метою розвитку;  

2) складання дорожніх карт з вивчення формування та функціонування 

місцевих організацій громадянського суспільства в Палестині;  

3) стратегічне планування інтеграційної взаємодії ЄС в сфері 

комунікацій з громадянськими суспільствами країн Євро-

середземноморського партнерства. 

Відповідно до Плану дій ЄС – Палестина, EIDHR і надалі буде 

доповнювати двостороннє співробітництво, сприяючи розвитку управління 

соціальним розвитком на національному та місцевому рівнях. 

Крім зазначених механізмів підтримки розвитку ЄС використовує такі 

як, Механізм підтримки Палестини PEGASE, Агентство допомоги 

палестинським біженцям (UNRWA), Європейський інструмент сусідства 

(ENI), а також ряд секторальних програм, спрямованих на підвищення рівня 

життя населення (рис. 3.3). 

Одним з найбільш значущих механізмів підтримки соціального 

розвитку Палестини ЄС є Європейський інструмент сусідства (ENI). Даний 

інструмент фінансування, який замінив собою Європейський інструмент 

сусідства та партнерства (ENPI), як і раніше спрямований на забезпечення 

успішного процесу демократизації та поліпшення економічного і соціального 

розвитку.  
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Рис. 3.3. Механізми сприяння ЄС соціальному розвитку Палестини 

 

Серед основних цілей програми: 

1) просування прав людини і основних свобод, верховенства закону, 

рівності, стійкої демократії, сумлінного управління та процвітаючого 

громадянського суспільства;  

 2) створення умов для ефективного управління мобільністю людей і 

для просування контактів між ними;  

3) заохочення розвитку, скорочення бідності, сприяння внутрішній 

економічній, соціальній та територіальній згуртованості, розвиток сільських 

районів, боротьба зі зміною клімату і реагування в надзвичайних ситуаціях, 

що свідчить про безпосередню спрямованість інструменту на підтримку і 

забезпечення відповідного рівня соціального розвитку населення Палестини. 

[281]. 
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Механізм підтримки Палестини (PEGASE) 

Основна мета програми – забезпечення ефективної взаємодії ЄС і Палестини. 

Через інструменти програми ЄС забезпечує серед іншого виплати заробітної 

плати державних службовців, зайнятих в охороні здоров'я та освітній сфері, 

сприяє виплаті пенсій і соціальних виплат для вразливих палестинських сімей. 

Агенство допомоги палестинським біженцям (UNRWA) 

Щорічно допомагає палестинським біженцям на території Західного берега, 

Сектора Гази, Сирії, Йорданії і Лівану на загальну суму більше 130 млн. євро на 

рік. Населенню надаються освітні послуги, медичне обслуговування, частково 

вирішуються проблеми санітарії, відновлення житла та надаються соціальні 

послуги за захист знедолених. 

Європейський інструмент сусідства (ENI) 

На період 2014-2020 рр. загальний обсяг фінансування для країн Південного 

Середземномор'я становить 15 млрд. євро. Основними завданнями інструменту є 

сприяння політичному діалогу і реформам, забезпечення соціального розвитку і 

захисту прав людини. 

Секторальні програми співпраці 

Спрямовані на три основні зони: 1) сприяння політичній стабілізації та 

верховенству закону; 2) підтримка приватного сектора; 3) розвиток соціальної 

інфраструктури 
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Важливо відзначити, що серед країн-членів Євро-середземноморського 

партнерства Палестина є одним з найбільш великих одержувачів коштів – за 

період 2007-2010 рр. країна отримала 632 млн. євро, в той час, як в Єгипті 

загальний обсяг фінансування склав 558 млн. євро, в Йорданії – 265 млн. 

євро, в Сирії – 130 млн. євро. Більший обсяг фінансування характерний лише 

для Марокко – 654 млн. євро, однак при цьому на душу населення в державі 

доводиться тільки 19 євро, в той час, як в Палестині дана цифра становить 

152 євро. Досить високі показники фінансування на душу населення 

демонструють Йорданія – 43 євро, Ліван – 47 євро, а також Туніс – 29 євро. 

Решта країн Євро-середземноморського партнерства характеризуються 

показником менше 10 євро на душу населення [282]. Основні напрямки 

фінансування розвитку Палестини через програми ENI представлені в 

табл. 3.6. 

Таблиця 3.6 

Напрямки фінансування Палестини в рамках Європейського 

інструменту сусідства та партнерства (ENPI) 

Показник Обсяг фінансування 

Фінансування 2007-2010 рр. 

Пряма і непряма фінансова підтримка уряду Палестини 68,4% 

Східно-єрусалимська ініціатива 0,9% 

Управлінсько-організаційні реформи 4% 

Розвиток інфраструктури 4,9% 

Розвиток приватного сектора 2,1% 

Підтримка UNRWA 19,7% 

Загальний обсяг фінансування 1,5502 млрд. євро 

Фінансування 2011-2013 рр. 

Пряма і непряма фінансова підтримка уряду Палестини 51,8% 

Східно-єрусалимська ініціатива 2,5% 

Управлінсько-організаційні реформи 7,1% 

Розвиток інфраструктури 5,6% 

Розвиток приватного сектора 4,4% 

Підтримка UNRWA 28,6% 

Загальний обсяг фінансування 951,5 млн. євро 

Фінансування Палестини 2007-2013 рр. 2,501 млн. євро 

 

Через механізм підтримки Палестини (PEGASE) Європейський Союз 

значно збільшив обсяги прямої фінансової підтримки Палестинської 



161 

 

адміністрації для підтримки стабільного державного устрою на Західному 

березі річки Йордан і в Секторі Гази. Частина коштів йде на соціальну 

допомогу для найбідніших і найуразливіших палестинських сімей. Завдяки 

цьому механізму ЄС надає прямий і безпосередній вплив на добробут 

палестинського населення, а так само здатність Палестинської адміністрації 

продовжувати надавати необхідні соціальні послуги своїм громадянам. Серед 

країн-членів ЄС найбільш значущими донорами є Нідерланди, Швеція, 

Великобританія та Іспанія (рис. 3.4).  

 

Рис. 3.4. Внески основних донорів ЄС в програму підтримки 

Палестини (PEGASE) [283] 

        

Важливо відзначити, що, починаючи з 2008 року, внески даних країн 

стабільно скорочуються, як і фінансова підтримка ЄС в цілому. Так, в 2012 

році фінансування механізму скоротилося на 22,1% в порівнянні з 2011 

роком і на 70,4% в порівнянні з 2008 роком. Таке скорочення частково 

відображає переорієнтацію ЄС на інші механізми підтримки Палестинської 

автономії, такі як Багатосторонній трастовий фонд, План реформування і 

розвитку Світового банку і двостороннє фінансування. Крім того, 

Європейської Комісії вдалося залучити фінансування з бюджетів країн – не 

членів ЄС. 
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Крім механізму підтримки Палестини іншим органом, чинним 

протягом найбільш тривалого терміну в Палестині, донорами якого крім 

інших є і країни ЄС, є Близькосхідна агенція Організації Об'єднаних Націй 

для допомоги палестинським біженцям і організації робіт (UNRWA).  

UNRWA було засновано Генеральною Асамблеєю ООН в кінці 1949 

року і почала роботу в 1950 році. UNRWA має регіональні відділення та 

широку мережу представництв на Західному березі і в Секторі Гази, а також 

в Йорданії, Сирії та Лівані. Штаб-квартира і адміністрація Агентства діє в 

Секторі Гази з 1996 року. За підтримки нечисленного міжнародного 

персоналу співробітники Агентства здійснюють діяльність в сфері освіти, 

охорони здоров'я, надання екстреної допомоги і соціальної підтримки, а 

також надання позик малим і мікро-підприємствам, надаючи допомогу 

приблизно 1,74 млн. зареєстрованих палестинських біженців в Секторі Гази і 

на території Західного берега, включаючи Східний Єрусалим.  

З 1988 року UNRWA організувало численні акції з надання екстреної 

допомоги, включаючи продовольчу допомогу, надання медичної допомоги, 

заходи щодо формування доходів і інші програми робіт на противагу 

нестабільності в періоди першої та другої інтифади. UNRWA надає біженцям 

послуги охорони здоров'я на базі громад, використовуючи мережу з 37 

пунктів первинної медичної допомоги на території Західного берега і 18 

медичних пунктів в Секторі Гази. Клініки Агентства на окупованих 

територіях з чисельним складом медичного персоналу в 2 700 чоловік 

обслуговують близько 5 млн. пацієнтів на рік. 

UNRWA здійснює найбільший внесок в сферу освіти, забезпечуючи 

роботу 285 початкових і підготовчих шкіл для 250 тисяч школярів-біженців в 

Секторі Гази і на території Західного берега, включаючи Східний Єрусалим. 

З 1950-х років UNRWA організовує центри професійної підготовки в Секторі 

Гази і на території Західного берега. Крім того, з 1960-х років проводиться 

професійна підготовка для жінок-біженок в Рамаллахском навчальному 

центрі на території Західного берега. 
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В середині 2014 року кількість палестинських біженців на Західному 

березі склала до 16,8% від загального числа біженців, зареєстрованих 

UNRWA, в той час, як в Секторі Гази – 24,2%. Відсоток палестинських 

біженців, зареєстрованих UNRWA в Йорданії, склав до 39,8% від загального 

числа палестинських біженців, в той час як відсоток палестинських біженців, 

зареєстрованих UNRWA в Лівані і Сирії, досяг 8,9% і 10,3% відповідно 

(рис. 3.5.). 

 

Рис. 3.5. Кількість таборів палестинських біженців, організованих 

UNRWA, 2014 рік 

 

Відповідно до даних UNRWA, відсоток біженців в Палестині в 2014 

році складає 41,2% від загального палестинського населення, що живе в 

Палестині. 25,2% від населення, що проживає на Західному березі, є 

біженцями, в той час як частка біженців в Секторі Гази досягла близько 

66,8%. При цьому частка осіб у віці менше 15 років в Палестині досягла 

39,9% (40,9% серед біженців і 39,2% осіб, які не є біженцями), а частка 

людей похилого віку у віці 60 років і старше серед біженців досягла 4, 2% від 

загального числа біженців, в той час як для осіб, які не є біженцями – 4,6%, 

що свідчить про низький рівень соціального захисту населення. 
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Програма допомоги палестинському народу ПРООН,  в якій приймає 

участь ЄС, забезпечує підтримку проектів по формуванню доходів, 

пов'язаних з широкою діяльністю з розвитку інфраструктури на окупованих 

палестинських територіях. Програма підтримала діяльність палестинського 

міністерства планування в документальному оформленні даних і моніторингу 

рівня бідності на окупованих територіях, а також сприяла розробці 

рекомендацій щодо зниження рівня бідності. Зниження рівня бідності також 

є основною метою UNRWA в програмах надання позик малим і 

мікропідприємств. Протягом багатьох років UNRWA надавало мікропозики і 

забезпечувало професійне навчання в рамках програм надзвичайної 

допомоги і соціальних послуг, щоб допомогти подолати межу бідності сім'ям 

біженців, особливо у випадках, коли главами сімей були жінки, і надати їм 

нові можливості для отримання доходів. 

ПРООН інвестував понад 130 мільйонів доларів США в рамках 

Програми допомоги палестинському народу з метою поліпшення якості та 

доступності води на окупованих територіях, де 13 відсотків населення не 

мають доступу до водопроводу. ПРООН та UNRWA брали участь в реалізації 

проектів щодо поліпшення системи каналізації, водостоку, відведення 

зливових вод і систем водопостачання, що забезпечило подачу чистої води 

тисячам жителів. 

На окупованій палестинській території триває координація і надання  

гуманітарної допомоги, включаючи продовольчу допомогу, більш ніж 1 

мільйону осіб; допомога в галузі водопостачання та санітарії здійснюється 

більш ніж для 1,5 мільйона осіб; медичне обслуговування та послуги в 

питаннях харчування – майже 2,5 мільйона осіб.  

Крім того, ЄС послідовно реалізує програми з метою нарощування 

потенціалу, створення інфраструктури, а також надання прямої допомоги та 

надання основних послуг. Основна увага в цій роботі приділяється шести 

стратегічним областям:  
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1) розширення економічних можливостей, забезпечення джерел засобів 

до існування, гідної роботи і продовольчої безпеки;  

2) державне управління, верховенство закону, правосуддя і права 

людини;  

3) освіта;  

4) охорона здоров'я; 

5) соціальний захист;  

6) розвиток міських районів, раціональне використання природних 

ресурсів і інфраструктура.  

Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для надання невідкладної 

допомоги, становить 1,2 млн. дол. щорічно. 

Важливою частиною проведеної в Палестині діяльності ЄС в області 

розвитку є заходи в Газі. Незважаючи на те, що закриття територій і раніше 

перешкоджало проведенню гуманітарних та соціальних операцій, через різні 

механізми допомоги ЄС здійснює комплекс робіт по лінії розвитку і створює 

робочі місця в будівельному секторі – одному з небагатьох динамічних 

секторів в Газі. Так, протягом 2013 року в рамках будівельних проектів 

UNRWA була забезпечена робота для 4000 осіб на повний робочий день. 

Сумарно ці робочі місця утворили 8,1 відсотка від загальних показників 

зайнятості в Секторі Гази і сприяли зниженню рівня безробіття в Газі на 5,5 

процентних пункти. 

Умови оперативної діяльності та надання допомоги Палестині як і 

раніше є дуже несприятливими, а загрози втрати палестинцями джерел 

засобів до існування, зокрема знесення будинків, і триваючі обмеження і 

поділ Гази як і раніше створюють колосальні перешкоди для розвитку, у 

тому числі соціального, держави Палестина. 

У січні  2014 р. Палестинською адміністрацію вперше було прийнято 

трирічну стратегію соціального захисту, яка базувалася на принципах 

соціальної згуртованості і солідарності. Цю стратегію наразі визнають в 

якості першого кроку в розробці комплексної системи соціального захисту. 
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Соціальну допомогу в 2014-2016 рр. змогли отримати понад 110 000 

домогосподарств, з передбачуваної річної вартості 110 млн. євро, 45% з яких 

як і раніше фінансується Європейським Союзом та Світовим банком. 

Головним завданням стратегії було проголошено підвищення зайнятості, 

реформування ринку праці, поліпшення збору доходів, реформи в сільському 

господарстві.  

Частково намічені цілі було реалізовано, в той же час аналіз звітів ЄС 

щодо виконання проектів співробітництва з Палестиною, звітів Спеціального 

представника ООН, статистичної інформації дозволяють запропонувати 

концептуальні засади удосконалення співробітництва ЄС та Палестини в 

соціальній сфері, які, на відміну від існуючих, включають економічний блок 

(реалізація програм по зростанню занятості; розвиток промислової, 

сільськогосподарської, транспортної інфраструктури), управлінський блок 

(удосконалення системи державного управління та соціального захисту), 

інноваційний блок (розвиток системи освіти та науково-технічної 

діяльності), що дозволить підвищити ефективність секторальних програм 

соціального розвитку. 

Економічний блок. 

Як свідчать матеріали міжнародних аналітичних агенцій та 

міжнародних організацій, на сучасному етапі посилення глобалізаційних 

тенденцій в значній мірі зростає залежність між темпами економічного 

розвитку та станом і швидкістю модернізації інфраструктури економіки. 

Аналіз економічного стану Палестини дозволяє стверджувати, що подальший 

соціальний та економічний розвиток країни неможливий без реалізації 

довгострокових проектів інфраструктурного характеру. Враховуючи 

важливість сільського господарства для підвищення рівня забезпеченості 

населення національними продуктами харчування та скорочення рівня 

продовольчої небезпеки, розвиток систем водопостачання та 

транспортування дозволять прискорити відновлення тваринництва та галузі 

переробки олив, які визнано фахівцями з ЄС найбільш прибутковими та 
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швидкозростаючими. Підтримка ЄС має полягати в інженерному 

супроводженні та експертизі проектів та послідовній реалізації програм 

розширення доступу Палестини на ринки ЄС з сільськогосподарською 

продукцією. Крім того, важливо реалізувати розпочату в 2014 р. роботу щодо 

формування стандартів якості на продукцію, які мають відповідати вимогам 

ЄС. Цю роботу мають завершити палестинські університети.   

Розвиток промисловості Палестини безперечно залежить від 

інвестиційної активності національних компаній та притоку інвестиційного 

капіталу з інших країн світу. Наразі скасовані усі мінімальні вимоги до 

обсягів та характеристик капіталу для бізнес-стартапів, що на думку 

експертів, дозволить прискорити реєстрацію нових компаній та створити 

передумови для активізації інвестиційної активності. 

Розвитку сільського господарства та промисловості в останні роки 

сприяє формування національної системи статистики (здійснюється за кошти 

ЄС), впровадження регламентів державних закупівель, створення системи 

проведення державного аудиту господарської діяльності. 

Вимагає подальшого розвитку співпраця Палестини з ЄС в сфері 

морських питань, особливо в напрямку формування Палестиною власної 

морської політики на підставі визнання вимог сучасного міжнародного 

морського права. Відсутність в країні експертів з морського права звужує 

можливості підготовки якісного законодавства, подібна проблем може бути 

розв’язана в результаті залучення фахівців ЄС. 

В Палестині відсутня стратегія розвитку малого та середнього бізнесу, 

тому формування як законодавства, що має сприяти підприємництву, так і 

стратегії його підтримки є важливим завданням.  

Розвиток транспортної інфраструктури Палестини стримують як 

об’єктивні чинники (закриття Ізраїлем окремих транспортних магістралей та 

необхідність отримання дозволів на переміщення), так і суб’єктивні чинники, 

а саме дуже повільна роботи щодо плану дорожньо-транспортного розвитку, 

на підставі якого має бути розроблена 20-річна стратегія розвитку 
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транспортної інфраструктури. Підтримку в реалізації проекту надає 

Європейський інвестиційний банк. Враховуючи відставання у підготовці 

нормативно-правової документації, необхідно розширити консорціум та 

використати можливості залучення експертів та проектувальників з інших 

країн ЄСП, які мають необхідний досвід реалізації подібних проектів 

(Єгипет, Марокко). 

Найбільші досягнення наразі в інфраструктурному секторі зафіксовано 

в сфері енергетики. ЄС приймав участь у консультаціях щодо створення 

нової Палестинської компанії з транспортування електроенергії і ця компанія 

успішно функціонує, введення в дію нових підходів в управлінні дозволило 

дещо знизити вартість електроенергії для покупців. В той же час найбільш 

важливим завданням є самостійне виробництво енергії з використанням 

існуючих джерел. Поки що питання самостійного виробництва розглядається 

тільки на рівні окремих локальних спільнот. 

В 2014 р. в Палестині був прийнятий новий водний закон, була 

розроблена Національна водна стратегія, яка частково реалізована. Проблеми 

з реалізацію стратегії можливо пояснити, якщо проаналізувати її основні 

положення. Необхідно зазначити, що навіть поверхневий аналіз дозволяє 

стверджувати, що розробники стратегії лише частково врахували вплив 

зовнішнього середовища і безпосередній зв’язок водопостачання з розвитком 

енергетики. Тому подальші кроки повинні полягати, по-перше, у внесенні 

змін в концептуальні підходи побудови інфраструктурних стратегій, 

врахування принципів комплексності та системності, по-друге, визнання 

необхідності першочергового розвитку національної енергетики, що 

дозволить сформувати передумови для розвитку промисловості і сільського 

господарства, підвищити зайнятість населення. 

Управлінський блок. 

Суттєвою проблемою програм підтримки ЄС соціального розвитку 

Палестини є необхідність швидкого реагування на проблеми, які періодично 

виникають і найчастіше викликані погіршенням політичної ситуації і 
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зростанням напруженості у відносинах з Ізраїлем. Недостатні обсяги ресурсів 

та неможливість здійснити довгострокові проекти призводять до ситуації, 

коли ЄС вирішує короткострокові завдання і не здатен впливати на процеси 

розвитку. Саме тому удосконалення системи державного управління та 

соціального захисту, яке має здійснюватися саме Палестинською 

адміністрацією, є одним з ключових концептуальних завдань. 

Серед найбільш значущих напрямів необхідно виділити: 

гармонізація законодавства Сектору Гази та Західного берегу в 

соціальній сфері; 

безумовне виконання міжнародних конвенцій у сфері захисту прав 

людини, до яких Палестина приєдналася; 

посилення місцевого контролю за використанням коштів донорів; 

більш широке залучення неурядових організацій до реалізації спільних 

проектів з ЄС; 

створення програм, які підвищують рівень соціального забезпечення та 

захисту працівників (безпечні умови праці, стале підвищення рівня оплати 

праці, скорочення тривалості робочого часу, забезпечення мінімального 

прожиткового мінімуму для усіх працюючих, сприяння соціальному діалогу 

та діалогу між роботодавцями та співробітниками); 

встановлення мінімального рівня соціального захисту та поширення 

переліку державних послуг, які надаються усім громадянам; 

підтримка волонтерського руху з метою залучення активних громадян 

в реалізацію проектів соціальної підтримки;  

реорганізація (на прикладі Йорданії) системи управління соціального 

захисту, а саме формування центрів розвитку місцевих громад, офісів 

соціального розвитку та реабілітації, центрів захисту жінок та соціального 

обслуговування родин, офісів соціальних служб у виправних закладах, бюро 

безпеки;  

розвиток нормативно-правової бази соціальної системи, а саме 

розробка та впровадження законодавства, яке має відповідати вимогам 
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розвинутих країн світу та включати закони щодо забезпечення соціальної 

справедливості та включення інклюзивних груп населення в соціальне життя. 

Крім того, важливе значення має послідовна підтримка існуючих систем 

допомоги  неповнолітнім, дітям, родинам; послідовне удосконалення системи 

освіти та охорони здоров’я; 

прийняття рішень на підставі результатів оцінки соціальної ситуації в 

результаті проведення польових досліджень соціального стану окремих груп 

населення; 

залучення в процеси формування стратегічних імперативів усіх 

міністерств та органів виконавчої влади з метою оптимізації ресурсів та 

формування програм соціального розвитку з урахуванням ситуації, яка 

складається в різних сферах соціально-економічного життя Палестини.  

Інноваційний блок. 

Враховуючи результати аналізу досягнень Палестини в інноваційному 

секторі, необхідно визначити, що саме співпраця з ЄС є головним чинником 

прогресу. Подальші дії доцільно спрямовувати на: 

розширення участі в програмі «Горизонт 2020» (станом на 2016 р. 

Палестина приймає участь у двох проектах), причому враховуючи 

важливість інфраструктурних секторів, необхідно посилювати 

співробітництво в цих напрямах; 

прискорити реалізацію проекту щодо створення науково-дослідних 

центрів в університетах Палестини, який було ініційовано Міністерствами 

освіти та вищої освіти ще в 2014 р.; 

продовжувати реалізацію стратегічного плану розвитку загальної 

середньої освіти (2014-2019 рр.) з урахуванням постійної зміни зовнішнього 

середовища, яке впливає на пріоритети програми (з 2015 р. все більше 

значення має психосоціальна підтримка школярів); 

поширювати контакти між університетами Палестини та країн ЄС з 

метою більш активної участі в програмах  Erasmus Mundus. 
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Реалізація вище перелічених заходів в економічному, управлінському 

та інноваційному напрямах дозволять створити передумови для 

економічного зростання Палестини, формування незалежної економіки, яка є 

активно включеною в систему міжнародного поділу праці, та підвищення 

соціальних стандартів і забезпечення соціальної справедливості та рівноваги 

у суспільстві. 
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Висновки до розділу 3 

 

1. Обґрунтовано доцільність виокремлення трьох рівнів стратегічних 

пріоритетів розвитку соціальної політики країн ЄСП та двох векторів 

удосконалення. Визначено, що на регіональному рівні найбільш важливим є 

здійснення програм, які націлено на розвиток інституціональної системи 

взаємодії з метою формування передумов для домінування соціальної 

складової в інтеграційних процесах над іншими, формування організацій, які 

забезпечують інтеграційні процеси. Обґрунтовано, що регіональні програми 

сприяють реалізації національних стратегій соціального розвитку, які 

включають формування фондів розвитку з використанням міжнародних та 

регіональних ресурсів та базуються на принципах еволюційності, 

системності, функціональності, добровільності, прозорості, правової 

забезпеченості. 

2. Визначено ключові елементи стратегії соціального розвитку країн 

ЄСП, серед яких сприяння зайнятості, реорганізація інститутів трудового 

права, скорочення рівня «соціального виключення», розвиток нормативно-

правового забезпечення соціальної політики, удосконалення систем 

державних соціальних гарантій, освіти та охорони здоров’я, формування 

механізмів соціальної інтеграції та стратегії регіонального розвитку.  

3. Оцінка  показників економічного і соціального розвитку Палестини  

(2004-2014 рр.) дозволила встановити наступне: на протязі періоду 

фіксується стабільне зростання ВВП, експорту та імпорту товарів та послуг; 

зберігається орієнтація міжнародної торгівлі на ринок Ізраїлю; в 

промисловості переважає дрібнотоварне виробництво. Визначено соціальні 

фактори, які впливають на економічний розвиток, а саме: трудова міграція в 

Ізраїль, стале зростання чисельності та вікова структура населення, 

безпрецедентна кількість біженців, висока щільність та концентрація 

населення в містах, низький рівень зайнятості жінок та соціальний статус, 
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домінування в структурі зайнятих низькокваліфікованих робітників, високий 

рівень безробіття, специфічна структура вищої освіти.  

4. Зростання показників соціального розвитку Палестини в значній мірі 

викликано створенням Палестинської адміністрації, важливими напрямами 

діяльності якої є освіта, охорона здоров’я, соціальні права людини та 

реалізація програм міжнародних організацій. Головними факторами, які 

стримують соціальний розвиток і обмежують заходи соціальної політики, є 

інфраструктурні обмеження, дискримінація в водопостачанні та 

енергопостачанні, обмеження в пересуванні. Програми соціальної політики в 

значній мірі фінансуються ЄС та іншими міжнародними організаціями. 

5. Співробітництво ЄС та Палестини здійснюється в межах Євро-

середземноморської угоди про торгівлю і співробітництво 1997 р., механізми 

реалізації якої визначаються міжнародною та регіональною політичною та 

економічною ситуацією: в періоди регіонального політичного загострення 

ЄС впроваджує пряму фінансову підтримку бюджету Палестини з метою 

виконання програм по розвитку державності, освіти та охорони здоров’я; в 

періоди міжнародних економічних криз – скорочує обсяги фінансування.  

6. Запропоновано напрями удосконалення співробітництва ЄС і 

Палестини в соціальній сфері. Серед них: економічний блок (реалізація 

програм по зростанню зайнятості; розвиток промислової, 

сільськогосподарської, транспортної  інфраструктури), управлінський блок 

(удосконалення системи державного управління та соціального захисту), 

інноваційний блок (розвиток системи освіти та науково-технічної 

діяльності).   

Основні результати дослідження, проведеного в Розділі 3 дисертації, 

опубліковані автором у роботах [225, 226, 240]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації вирішено науково-практичне завдання поглиблення 

теоретико-методичних основ дослідження соціальних  факторів економічного 

розвитку країн в умовах глобалізації та розробки науково-практичних 

рекомендацій щодо удосконалення соціальної політики країн Євро-

середземноморського партнерства. Дослідження дозволило зробити такі 

висновки теоретичної, науково-методичної та практичної спрямованості: 

1. На підставі узагальнення основних положень теорії глобалізації 

визначено, що головними вимірами глобалізації є економічна, політична, 

соціальна глобалізація; найбільш значущими чинниками є міжнародний рух 

товарів та послуг, капіталів, робочої сили, технологій та інформації; процеси 

інтернаціоналізації та транснаціоналізації виробництва; формування 

глобальної інфраструктури. Глобалізація має дуалістичний вплив на 

параметри соціально-економічного розвитку: сприяє уніфікації соціальних 

параметрів та політик, у той же час знижує рівень національної 

самоідентифікації та викликає суспільні протиріччя.  

2. Відокремлено еволюційні періоди становлення теоретичних підходів 

до визначення соціальних факторів економічного розвитку: 1 етап – 

філантропо-піклувальний: соціальні стандарти, ліквідація злиденності, поділ 

праці, освіта; 2 етап – гуманістичний: гуманізм у соціальних відносинах, 

соціальні стандарти, освіта, гендерна рівність;  3 етап – відродженсько-

ліберальний: освіта, державне регулювання міжнародної торгівлі, зв’язок між 

соціальними та економічними процесами, бідність, соціальне забезпечення і 

соціальна політика; 4 етап – період формування та реалізації соціальної 

політики: соціальна політика, соціальне страхування, зв’язок соціальної 

та економічної політик; 5 етап – сучасний  період: бідність, соціальні 

ризики, соціальна політика як чинник міжнародного економічного розвитку, 

залежність соціального прогресу від інновацій, соціальна справедливість, 
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рівність, безпека, потенціал економічного прогресу, капітал, концепція 

соціального добробуту, міжнародне співробітництво в соціальному секторі. 

3. Головними інструментами впливу на соціальні фактори 

економічного розвитку на міжнародному рівні є міжнародні програми в цій 

сфері, на національному рівні – соціальна політика, яка є виміром суспільних 

пріоритетів, формує умови для накопичення інтелектуального капіталу та 

базується на спеціальних методах реалізації. Найбільш важливими 

принципами управління соціальними факторами економічного розвитку є 

принципи комплексності, справедливості, партнерських відносин, стійкої 

прихильності меті, врахування взаємозв’язку та взаємозумовленості 

соціальних та економічних факторів розвитку; національної відповідальності, 

міжнародної причетності. 

4. Встановлено особливості еволюції міжнародного співробітництва в 

сфері соціального розвитку в межах Євро-середземноморського партнерства 

на підставі аналізу інституціональної складової та визначення напрямів 

трансформації за сферами та направленістю взаємодії, які обумовлюються 

змінами пріоритетів в економічній політиці ЄС: 60-80-ті роки – взаємодія в 

сфері трудових відносин (вектори «прийом та підтримка» та «обмеження та 

повернення»); 90-ті роки – забезпечення соціальної стабільності та безпеки, 

розвиток систем освіти та охорони здоров’я, зростання зайнятості; ХХI ст. – 

соціальне страхування, охорона навколишнього середовища, освітнє та 

наукове співробітництво, міграція, повага до прав людини, гуманітарна 

допомога. 

5. Головними проблемами соціального розвитку країн ЄСП (крім 

Ізраїлю) є: в управлінській сфері (неспроможність державних та 

інтеграційних інституцій реалізувати в повному обсязі регіональні соціальні 

програми, відсутність   стратегічних планів розвитку взаємодії, реалізація 

принципу мультикультуралізму та рестриктивна міграційна політика ЄС), в 

економічній сфері (від’ємний платіжний баланс, низькі обсяги прямих 

іноземних інвестицій, застаріла структура економіки, значний рівень 
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економічної асиметрії), в соціальній сфері (значні темпи зростання 

чисельності населення, високий рівень безробіття, недостатній рівень 

розвитку систем освіти та охорони здоров’я, низький рівень фінансування 

соціального захисту населення). Існуюча ситуація стримує людський 

розвиток, соціальний прогрес, знижує рівень конкурентоспроможності 

національних економік, в той же час за усіма показниками соціально-

економічного розвитку в останні роки фіксується позитивна динаміка (крім 

Сирії).   

6. Двостороннє співробітництво ЄС та країн ЄСП еволюціонувало від 

уніфікації взаємовідносин з країнами угоди до політики індивідуалізації, 

диференціації підходів, обумовленості підтримки в залежності від досягнень 

в економічному та політичному співробітництві, що призвело до зростання 

результативності, у тому числі за рахунок впровадження нових підходів до 

реалізації програм (скорочення кількості та розширення участі держав), 

посилення контролю над першими етапами проектів. 

7. Визначено стратегічні пріоритети розвитку соціальної політики ЄСП 

на регіональному, двосторонньому та  національному рівнях. На 

регіональному рівні в якості головних пріоритетів виділено програми 

розвитку інституціональної системи взаємодії з домінуючою соціальною 

складовою в інтеграційних процесах; формування/удосконалення діяльності 

забезпечуючих організацій; створення фондів розвитку з використанням 

міжнародних та регіональних ресурсів. На двосторонньому рівні – 

підвищення якості управління проектами. На національному рівні – 

формування та реалізація стратегій соціального розвитку, які передбачають 

сприяння зайнятості, скорочення рівня «соціального виключення», 

удосконалення систем державних соціальних гарантій, освіти та охорони 

здоров’я, формування механізмів соціальної інтеграції та стратегії 

регіонального розвитку. 

8. На підставі оцінки соціальних факторів економічного розвитку 

Палестини та особливостей взаємодії з міжнародними організаціями (у тому 
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числі ЄС) визначено концептуальні засади удосконалення співробітництва 

ЄС та Палестини в соціальній сфері, які включають економічну складову 

(реалізація програм зі зростання зайнятості; розвиток промислової, 

сільськогосподарської, транспортної інфраструктури), управлінську 

(удосконалення системи державного управління та соціального захисту) та 

інноваційну (розвиток системи освіти та науково-технічної діяльності). 
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Додаток А 

 

 

 

 

 

 

Акти впровадження  

результатів дослідження 
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Додаток Б 

Таблиця Б.1 

Зовнішня торгівля країн Євро-середземноморського партнерства,  

млрд. дол.  

 

 

 

 

 

 

 

Рік 

Країна 2005 2008 2011 2014 2015 2005 2008 2011 2014 2015 

  Експорт товарів та послуг Імпорт товарів та послуг 

Алжир 48,84 81,54 76,38 63,21 37,16 24,64 49,06 59,38 71,24 63,48 

Єгипет 30,71 54,76 47,05 47,1 37,36 34,32 67,22 61,38 73,67 67,5 

Ізраїль 57,59 83,62 94,43 98,71 92,23 57,71 84,28 92,77 93,71 83,72 

Йорданія 6,71 12,69 13,74 15,52 13,98 11,85 19,22 21,3 24,96 22,7 

Ліван 13,22 22,08 25,05 17,86 - 16,84 28,98 32,26 31,68 - 

Марокко 16,59 30,55 31,84 35,62 32,71 20,54 43,32 45,9 49,35 40,7 

Палестина 0,72 1,16 1,79 2,29 2,47 3,57 4,64 5,72 7,78 8,09 

Сирія 11,51 19,74 15,28 - - 11,1 19,27 22,5 - - 

Туніс 14,56 25,07 22,49 21,57 17,11 14,7 26,44 25,8 26,8 21,96 

Туреччина 106,33 178,01 183,65 220,78 198,75 123,39 212,02 252,52 257,6 222,64 

  Експорт товарів  Імпорт товарів  

Алжир 46,33 78,06 72,77 59,67 33,45 19,81 37,98 46,8 59,44 52,44 

Єгипет 16,07 29,84 27,91 25,2 18,75 23,81 49,6 47,31 56,16 50,05 

Ізраїль 40,72 58,59 64,98 63,33 57,76 43,88 64,42 72,46 71,19 61,31 

Йорданія 4,3 7,93 8 8,38 7,82 9,31 15,1 16,82 20,35 18,03 

Ліван 2,36 4,45 5,38 4,09 - 8,95 15,53 19,3 19,16  - 

Марокко 7,32 15,25 15,94 19,99 18,48 16,69 36,65 37,33 40,68 32,73 

Палестина 0,49 0,81 1,05 1,25 1,36 3,11 3,94 4,83 6,65 6,92 

Сирія 8,6 15,33 12,74 3,9 2,4 8,74 16,1 19,59 9,23 7,5 

Туніс 10,69 19,24 17,87 16,84 13,94 12,59 23,19 22,62 23,4 19,06 

Туреччина 78,5 140,9 142,39 168,92 152,01 111,44 193,82 231,55 232,51 199,92 

  Експорт послуг Імпорт послуг 

Алжир 2,51 3,48 3,61 3,54 3,71 4,83 11,08 12,58 11,8 11,04 

Єгипет 14,64 24,92 19,14 21,9 18,61 10,51 17,62 14,07 17,51 17,45 

Ізраїль 16,87 25,03 29,45 35,38 34,47 13,83 19,86 20,31 22,52 22,41 

Йорданія 2,41 4,76 5,74 7,14 6,16 2,54 4,12 4,48 4,61 4,67 

Ліван 10,86 17,63 19,67 13,77  - 7,89 13,45 12,96 12,52  - 

Марокко 9,27 15,3 15,9 15,63 14,23 3,85 6,67 8,57 8,67 7,97 

Палестина 0,23 0,35 0,74 1,04 1,11 0,46 0,7 0,89 1,13 1,17 

Сирія 2,91 4,41 2,54  -  - 2,36 3,17 2,91  -  - 

Туніс 3,87 5,83 4,62 4,73 3,17 2,11 3,25 3,18 3,4 2,9 

Туреччина 27,83 37,11 41,26 51,86 46,74 11,95 18,2 20,97 25,09 22,72 



208 

 

Додаток В 

Таблиця В.1 

ВВП країн Євро-середземноморського партнерства за видами витрат та 

доходів, млн. дол. 

Рік 
Компонент 2005 2008 2013 2014 

Країна 

А
л
ж

и
р

 

Валовий внутрішній 

продукт (ВВП) 
103198,22 171000,69 209703,53 213518,44 

Витрати на кінцеве 

споживання 
46657,77 74196,17 112834,46 119239,52 

Витрати на кінцеве 

споживання домашніх 

господарств 

34841,14 51612,59 72696,22 77746,35 

Загальні державні витрати 

на кінцеве споживання 
11816,63 22583,57 40138,24 41493,17 

Валове нагромадження 32668,85 63866,09 90977,11 97379,09 

Експорт товарів та послуг 48714,92 82034,75 69659,42 65185,65 

Імпорт товарів та послуг 24843,32 49096,31 63767,46 68285,82 

Загальна додана вартість 99055,30 168593,94 201929,25 205833,45 

Сільське господарство, 

мисливство, лісове 

господарство, рибальство 

7937,30 11263,26 20663,14 21984,63 

Промисловість 59167,68 100241,77 92743,36 90455,31 

Послуги 31950,32 57088,90 88522,75 93393,51 

Є
ги

п
ет

 

Валовий внутрішній 

продукт (ВВП) 
94456,32 164843,99 255198,99 282242,23 

Витрати на кінцеве 

споживання 
79334,12 137189,51 236175,14 267618,64 

Витрати на кінцеве 

споживання домашніх 

господарств 

68828,57 119245,47 206365,78 233708,88 

Загальні державні витрати 

на кінцеве споживання 
10505,55 17944,04 29809,36 33909,76 

Валове нагромадження 16613,54 36896,27 36184,61 39646,16 

Експорт товарів та послуг 29555,84 54457,43 46082,25 42867,59 

Імпорт товарів та послуг 31047,18 63699,22 63243,01 67890,16 

Загальна додана вартість 89796,40 157453,64 244144,46 269952,06 

Сільське господарство, 

мисливство, лісове 

господарство, рибальство 

12895,92 20819,84 35421,25 39099,61 

Промисловість 33103,28 59693,22 95636,52 107838,47 

Послуги 43797,21 76940,58 113086,69 123013,98 

Із
р
аї

л
ь
 Валовий внутрішній 

продукт (ВВП) 
142837,55 216759,07 292411,69 305672,81 

Витрати на кінцеве 

споживання 
113389,15 174831,51 228221,17 239698,74 

 

 



209 

 

Продовження табл. В.1 

 

Витрати на кінцеве 

споживання домашніх 

господарств 

79408,21 125720,45 162409,48 170789,43 

Загальні державні витрати 

на кінцеве споживання 
33980,94 49111,07 65811,69 68909,31 

Валове нагромадження 29178,33 42712,67 58960,19 60930,76 

Експорт товарів та послуг 58236,29 83371,30 97125,86 98693,52 

Імпорт товарів та послуг 58144,04 84156,41 91895,53 93650,21 

Загальна додана вартість 127408,44 193810,29 260864,14 271337,62 

Сільське господарство, 

мисливство, лісове 

господарство, рибальство 

2217,86 3199,09 3500,55 3561,64 

Промисловість 29081,49 44320,41 58557,92 59850,03 

Послуги 96109,09 146290,79 198805,66 207925,96 

Й
о
р
д

ан
ія

 

Валовий внутрішній 

продукт (ВВП) 
12588,67 21972,87 33593,84 35826,90 

Витрати на кінцеве 

споживання 
13515,15 22216,95 34266,62 35332,79 

Витрати на кінцеве 

споживання домашніх 

господарств 

11056,42 17477,22 27138,39 27573,34 

Загальні державні витрати 

на кінцеве споживання 
2458,73 4739,72 7128,24 7759,45 

Валове нагромадження 4299,01 6569,28 9014,40 9582,80 

Експорт товарів та послуг 6713,68 12416,39 14268,59 15504,92 

Імпорт товарів та послуг 11858,96 19228,75 23955,77 24573,27 

Загальна додана вартість 11672,83 20743,36 31259,52 33284,93 

Сільське господарство, 

мисливство, лісове 

господарство, рибальство 

347,25 530,89 1005,26 1190,70 

Промисловість 3137,29 6541,36 8774,47 9385,63 

Послуги 8188,28 13671,11 21479,80 22708,59 

Л
ів

ан
 

Валовий внутрішній 

продукт (ВВП) 
21489,88 29227,86 47220,56 49630,86 

Витрати на кінцеве 

споживання 
20593,70 29475,95 47371,81 51207,22 

Витрати на кінцеве 

споживання домашніх 

господарств 

17594,03 25704,15 41481,92 44321,18 

Загальні державні витрати 

на кінцеве споживання 
2999,67 3771,81 5889,88 6886,04 

Валове нагромадження 4983,08 8230,85 13119,73 11332,76 

Експорт товарів та послуг 8015,92 11390,38 13330,02 20090,40 

Імпорт товарів та послуг 12103,48 19869,98 26601,66 32999,53 

Загальна додана вартість 19227,20 27240,46 43964,84 45731,19 

Сільське господарство, 

мисливство, лісове 

господарство, рибальство 

765,51 1311,44 1852,74 1483,90 

Промисловість 3215,26 4817,91 8244,11 10772,50 

Послуги 15246,43 21111,11 33867,99 33474,79 
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Продовження табл. В.1 

М
ар

о
к
к
о
 

Валовий внутрішній 

продукт (ВВП) 
62544,74 92506,96 107235,21 110008,56 

Витрати на кінцеве 

споживання 
47059,28 69471,80 85469,24 88191,92 

Витрати на кінцеве 

споживання домашніх 

господарств 

35420,07 53960,96 64255,87 66321,16 

Загальні державні витрати 

на кінцеве споживання 
11639,22 15510,83 21213,36 21870,76 

Валове нагромадження 18787,64 36160,16 37218,59 35411,26 

Експорт товарів та послуг 19545,21 33064,16 35014,91 37692,40 

Імпорт товарів та послуг 23212,59 46189,16 50467,53 51287,03 

Загальна додана вартість 56242,38 83210,70 97775,93 98822,36 

Сільське господарство, 

мисливство, лісове 

господарство, рибальство 

7366,86 11063,02 14419,84 12800,46 

Промисловість 16281,18 24758,83 28059,47 28981,35 

Послуги 32594,35 47388,85 55296,63 57040,54 

П
ал

ес
ти

н
а 

Валовий внутрішній 

продукт (ВВП) 
4831,80 6673,50 12476,00 12765,80 

Витрати на кінцеве 

споживання 
6449,60 8748,50 14444,30 15852,10 

Витрати на кінцеве 

споживання домашніх 

господарств 

5086,30 6915,70 11062,60 12273,80 

Загальні державні витрати 

на кінцеве споживання 
1363,30 1832,80 3381,70 3578,30 

Валове нагромадження 1241,30 1371,90 2707,30 2375,10 

Експорт товарів та послуг 723,30 1165,00 2071,80 2298,00 

Імпорт товарів та послуг 3573,90 4645,30 6804,00 7781,10 

Загальна додана вартість 4340,80 5847,30 10952,10 11353,42 

Сільське господарство, 

мисливство, лісове 

господарство, рибальство 

253,30 418,20 517,30 628,31 

Промисловість 1121,20 1267,50 2523,60 2653,94 

Послуги 2966,30 4161,60 7911,20 8071,17 

С
и

р
ія

 

Валовий внутрішній 

продукт (ВВП) 
28397,00 52557,91 31666,63 34184,13 

Витрати на кінцеве 

споживання 
22615,79 35763,67 22784,33 24478,00 

Витрати на кінцеве 

споживання домашніх 

господарств 

18720,71 29862,23 18948,50 20369,39 

Загальні державні витрати 

на кінцеве споживання 
3895,08 5901,43 3835,84 4108,62 

Валове нагромадження 5227,02 16323,21 8928,46 9809,99 

Експорт товарів та послуг 11654,81 19741,84 10276,55 11069,96 

Імпорт товарів та послуг 11100,57 19270,81 10322,72 11173,82 

Загальна додана вартість 28397,00 52557,91 31666,62 34184,12 
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Продовження табл. В.1 

 

Сільське господарство, 

мисливство, лісове 

господарство, рибальство 

5762,64 9857,97 6455,58 7042,47 

Промисловість 8856,24 17987,57 9601,52 10325,32 

Послуги 13778,12 24712,37 15609,52 16816,33 

Т
у
н

іс
 

Валовий внутрішній 

продукт (ВВП) 
32272,18 44855,03 46153,61 47423,44 

Витрати на кінцеве 

споживання 
25400,56 34768,19 40583,74 42094,45 

Витрати на кінцеве 

споживання домашніх 

господарств 

19940,35 27531,20 31897,03 32840,11 

Загальні державні витрати 

на кінцеве споживання 
5460,22 7236,99 8686,71 9254,34 

Валове нагромадження 6996,41 11449,74 9971,57 9838,44 

Експорт товарів та послуг 14500,62 24965,53 21723,10 23008,08 

Імпорт товарів та послуг 14625,42 26328,38 26124,80 26963,94 

Загальна додана вартість 29668,69 42331,37 44521,44 45728,45 

Сільське господарство, 

мисливство, лісове 

господарство, рибальство 

2959,30 3520,86 4116,91 4273,35 

Промисловість 8530,66 14108,07 13321,41 13305,28 

Послуги 18178,72 24702,44 27083,12 28149,82 

Т
у
р
еч

ч
и

н
а 

Валовий внутрішній 

продукт (ВВП) 
482985,91 730325,32 823256,32 798413,76 

Витрати на кінцеве 

споживання 
403324,81 603620,63 707182,28 672618,02 

Витрати на кінцеве 

споживання домашніх 

господарств 

346388,52 510129,22 582908,39 550090,85 

Загальні державні витрати 

на кінцеве споживання 
56936,30 93491,41 124273,89 122527,17 

Валове нагромадження 96546,90 159078,25 169940,91 161288,35 

Експорт товарів та послуг 105558,39 174605,58 211048,20 221460,49 

Імпорт товарів та послуг 122444,19 206979,14 264915,06 256953,10 

Загальна додана вартість 425514,78 656604,66 729135,39 710378,35 

Сільське господарство, 

мисливство, лісове 

господарство, рибальство 

45184,85 55527,02 60752,24 56926,52 

Промисловість 119136,29 178479,52 194013,55 192585,98 

Послуги 261193,63 422598,11 474369,60 460865,85 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток Г 

Таблиця Г.1 

Грамотність населення серед країн Євро-середземноморського партнерства, % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця Г.2 

Охоплення початковою освітою населення країн Євро-середземноморського партнерства, % 

 

Рік 

2006 2013 2014 2015 2006 2013 2014 2015 

Країна Охоплення початковою освітою чоловіків, % Охоплення початковою освітою жінок, % 

Алжир 97,3 93,9 - 96,4 95,7 92,8 - 95,6 

Єгипет 89,6 89,6 90,0 90,0 91,5 91,7 92,2 92,2 

Марокко 91,3 99,0 99,5 - 85,9 97,8 98,5 - 

 

Рік 

2006 2013 2014 2015 2006 2013 2014 2015 2006 2013 2014 2015 Країна 

  Грамотність серед чоловіків, % Грамотність серед жінок, % Грамотність серед молоді, % 

Алжир 81,4  -  -  - 64,1  -  -  - 94,4  -  -  - 

Єгипет 76,7 78,8 79,5 83,4 57,3 61,5 61,9 69,1 88,6 92,4 93,1 94,5 

Марокко 67,1 72,9 73,4 74,0 41,2 49,5 50,1 51,0 83,9 91,1 91,7 92,5 

Туніс 85,3 88,8  -  - 68,1 72,5  -  - 97,9 98,3  -  - 

Ізраїль 98,4 98,6 98,8 98,9 96,3 96,7 97,1 97,5 99,8 99,5 99,6 99,6 

Йорданія 94,9 96,3  -  - 86,3 89,9  -  - 98,6 98,9  -  - 

Ліван  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Палестина 97,1 98,4 98,4 98,5 89,8 94,1 94,4 94,9 99,0 99,4 99,4 99,4 

Сирія 91,7  -  -  - 78,0  -  -  - 96,6  -  -  - 

2
1
2
 



 

Продовження табл. Г.2 

Туніс 97,3 - - - 97,4 - - - 

Ізраїль 92,6 94,7 94,2 94,5 93,2 95,4 94,9 95,2 

Йорданія 93,0 - - - 96,2 - - - 

Ліван 91,8 89,3 - - 98,4 93,8 - - 

Палестина 73,9 97,6 95,6 - 74,1 97,1 95,9 - 

Сирія 94,5 - - - 92,6 - - - 

 

 

Таблиця Г.3 

Охоплення вищою освітою населення країн Євро-середземноморського партнерства, % 

 

Рік 2006 2013 2014 2015 2006 2013 2014 2015 2006 2013 2014 2015 

Країна 

Кількість студентів (чоловіків), що 

отримують ступінь бакалавра, на 100 тис. ос. 

Кількість студентів (жінок), що отримують 

ступінь бакалавра, на 100 тис. ос. 

Кількість студентів, що отримують 

ступінь бакалавра, на 100 тис. ос. 

Алжир - - - - - - - - 2 373,0 - - - 

Єгипет 3 220,6 3 210,7 3 222,7 - 2 943,9 2 839,4 2 859,6 - 3 085,0 3 029,1 3 045,0 - 

Марокко - - - - - - - - - - - - 

Туніс - - - - - - - - 3 360,0 - - - 

Ізраїль 3 960,8 4 136,7 4 104,8 3 973,9 4 742,5 5 210,6 5 153,5 5 121,3 4 356,2 4 678,9 4 634,0 4 552,8 

Ліван 3 848,5 3 835,8 3 808,1 - 4 215,0 5 543,0 - - 3 919,0 5 066,0 - - 

Палестина 2 179,0 - - - 4 595,9 5 905,8 5 957,3 - 4 217,0 4 854,3 4 865,4 - 

Сирія - - - - 1 962,0 - - - 2 105,0 - - - 
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Додаток Д 

Таблиця Д.1 

Охоплення домогосподарств країн Євро-середземноморського партнерства доступом до води, % 

Рік 2006 2013 2014 2015 2006 2013 2014 2015 2006 2013 2014 2015 

Країна 

Частка домогосподарств, що мають 

стійкий доступ до поліпшених джерел 

води, міська місцевість, % 

Частка домогосподарств, що мають 

стійкий доступ до поліпшених джерел 

води, сільська місцевість, % 

Частка домогосподарств, що мають 

стійкий доступ до поліпшених джерел 

води, % 

Алжир 86,4  -  -  - 81,5  -  -  - 84,2  -  -  - 

Єгипет 99,3  -  -  - 94,4  -  -  - 96,6  -  -  - 

Марокко 97,3 98,8 98,6 99,1 61,5 74,5 77,5 76,3 83,4 90,2 91,4 91,4 

Туніс 100,0  -  -  - 91,6  -  -  - 97,0  -  -  - 

Ізраїль 100,0  -  -  - 99,0  -  -  - 99,0  -  -  - 

Йорданія 82,7  -  -  - 88,4  -  -  - 83,6  -  -  - 

Ліван  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Палестина  -  -  -  -  -  -  -  - 93,8 97,5  - 94,9 

Сирія 93,7  -  -  - 81,2  -  -  - 88,3  -  -  - 

 

 

 

 

Таблиця Д.2 

Охоплення домогосподарств країн Євро-середземноморського партнерства доступом до поліпшеної санітарії, % 

Рік 2006 2013 2014 2015 2006 2013 2014 2015 

Країна 

Частка домогосподарств, що мають 

стійкий доступ до поліпшеної санітарії, 

міська місцевість,% 

Частка домогосподарств, що мають 

стійкий доступ до поліпшеної санітарії, 

сільська місцевість,% 

Алжир 97,6 - - - 86,5 - - - 

Єгипет 82,6 - - - 17,1 - - - 

2
1
4
 



 

Продовження табл. Д.2 

Марокко 85,6 91,3 91,5 92,6 - - - - 

Туніс 80,9 - - - - - - - 

Ізраїль 100,0 - - - 99,0 - - - 

Йорданія 2,1 - - - 71,2 - - - 

Ліван - - - - - - - - 

Палестина - - - - - - - - 

Сирія 99,7 - - - 94,2 - - - 

 

 

2
1
5
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Додаток Е 

Таблиця Е.1  

Методика розрахунку індексу глобалізації KOF  

Індекс глобалізації KOF 

Економічна глобалізація  

(питома вага - 36 %) 

Соціальна глобалізація  

(питома вага – 37 %) 

Політична глобалізація 

(питома  вага – 26 %) 

Індикатор Питома 

вага, % 

Індикатор Питома 

вага, % 

Індикатор Питома 

вага, % 

Реальні потоки 50 Дані щодо 

персональних контактів 

34 Кількість 

посольств 

країни 

25 

Торгівля, % ВВП 21 Телефонний трафік 25 

Накопичені ПІІ, % ВВП 28 Трансфери (% ВВП) 3 

Портфельні інвестиції, 

% ВВП 

24 Міжнародний туризм 26 

Іноземне населення (% 

сукупного населення) 

21 Членство в 

міжнародних 

організаціях 

28 

Виплати доходів 

іноземним громадянам 

(найнятим 

працівникам, 

інвесторам і т.д.), % 

ВВП 

27 Міжнародне 

дистування 

(листів на 1 ос.) 

24 

Дані щодо 

інформаційних потоків 

35 

Обмеження 50 Кількість Інтернет-

користувачів 

(на 1000 ос.) 

33 Участь в місіях 

Ради Безпеки 

ООН 

 

 

22 

приховані імпорті 

бар’єри 

24 Телевізорів  

( на 1000 ос.) 

36 

Середній рівень 

тарифного захисту 

27 Торгівля газетами  

(% ВВП) 

31 

Податки на міжнародну 

торгівлю (% від 

поточних доходів) 

26 Дані щодо культурної 

близкості 

31 

Кількість ресторанів 

Макдоналдс (на 1 ос.) 

45 Міжнародні 

угоди 

26 

Обмеження на 

капітальні рахунки 

23 Кількість магазинів 

ІКЕА (на 1 ос.) 

45 

Торгівля книжками  

(% ВВП) 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



217 

 

Додаток Ж 
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Рис. Ж.1. Середні значення індекса глобалізації KOF в світі,  

1970-2015 рр. 
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Рис. Ж.2. Середні значення субіндексу соціальної глобалізації KOF в 

світі, 1970-2013 рр. 
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Додаток З 
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Рис. З.1. Періодизація динаміки субіндексів економічної, соціальної та 

політичної глобалізації KOF в світі, 1970-2010 рр. 
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Додаток І 

Таблиця І.1 

ВВП Палестини за видами витрат та доходів, млн. ізраїл. шекелів 

Рік 2005 2008 2011 2012 2013 2014 2015 

Показник Палестина 

Витрати на кінцеве 

споживання 
6449,6 9516,9 12494,7 13285,4 14444,3 15318,6 15234,6 

Витрати на кінцеве 

споживання 

домогосподарств 

4891,7 6822,8 9199 9693,6 10522,5 11273,5 11197,4 

Витрати на державне 

кінцеве споживання 
1363,3 2342,7 2892,3 3126,9 3381,7 3478,2 3429,5 

Витрати на кінцеве 

споживання некомерційних 

організацій 

194,6 351,4 403,4 464,9 540,1 566,9 607,7 

Валовий капітал 1241,3 1504,8 1863,8 2378,5 2707,3 2415 2677,4 

Будівництво житлових 

приміщень 
1223 1471,1 2357,7 2499,2 2972,2 2749,8 2994,8 

Будівництво не житлових 

приміщень 
804,9 992,6 1854 1961,7 2399,9 2135,7 2421,3 

Зміни в інвентарізації 418,1 478,5 503,7 537,5 572,3 614,1 573,5 

Чиста власність 18,3 33,7 -493,9 -120,7 -264,9 -334,8 -317,4 

ВВП 4831,8 7268,2 10465,4 11279,4 12476 12715,6 12673 

  Західний Берег 

Витрати на кінцеве 

споживання 
4265,7 6513,5 9500,7 10197,2 10786,6 11299,4 11237,1 

Витрати на кінцеве 

споживання 

домогосподарств 

3284,9 5008,3 7459,8 7968,4 8400,4 8860,6 8869,9 

Витрати на державне 

кінцеве споживання 
963,6 1333,7 1852,4 1996,2 2105,4 2176,6 2129,3 

Витрати на кінцеве 

споживання некомерційних 

організацій 

119,9 171,5 188,5 232,6 280,8 262,2 237,9 

Валовий капітал 808,2 1255,7 1754,3 2182 2505,7 2692,9 2652,3 

Будівництво житлових 

приміщень 
784,5 1201,9 1683,8 2010,4 2324,3 2491,5 2460,9 

Будівництво не житлових 

приміщень 
456,6 769,8 1203,9 1487,2 1768,8 1893,3 1901,2 

Зміни в інвентарізації 327,9 432,1 479,9 523,2 555,5 598,2 559,7 

Чиста власність 23,7 53,8 70,5 171,6 181,4 201,4 191,4 

ВВП 3029,9 5166,6 7917,8 8596,8 9383,9 9803,5 9538,9 
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Продовження табл. І.1 

  Сектор Гази 

Витрати на кінцеве 

споживання 
2183,9 2235 2994 3088,2 3657,7 4019,2 3997,5 

Витрати на кінцеве 

споживання 

домогосподарств 

1606,8 1567,5 1739,2 1725,2 2122,1 2412,9 2327,5 

Витрати на державне 

кінцеве споживання 
487,7 499,1 1039,9 1130,7 1276,3 1301,6 1300,2 

Витрати на кінцеве 

споживання некомерційних 

організацій 

89,4 168,4 214,9 232,2 259,3 304,7 369,8 

Валовий капітал 475,7 116,2 109,5 196,5 201,6 -277,9 25,1 

Будівництво житлових 

приміщень 
471,2 111,6 673,9 488,8 647,9 258,3 533,9 

Будівництво не житлових 

приміщень 
366,1 100,1 650,1 474,5 631,1 242,4 520,1 

Зміни в інвентарізації 105,1 11,5 23,8 14,3 16,8 15,9 13,8 

Чиста власність 4,5 4,6 -564,4 -292,3 -446,3 -536,2 -508,8 

ВВП 1801,9 1506,9 2547,6 2682,6 3092,1 2912,1 3134,1 
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Додаток К 

Таблиця К.1 

ВВП та ВНП Палестини за регіонами, млн. ізраїл. шекелів 

Рік 2005 2008 2011 2012 2013 2014 2015 

Показник Палестина 

ВВП 4831,8 6673,5 10465,4 11279,4 12476 12715,6 12673 

Чистий дохід з 

закордону 
349 671,3 749,5 857,5 1160,4 1482,6 1712,3 

Чиста винагоррода 

співробітників 
260,5 497,5 735,7 822,1 1139,8 1448,7 1663,1 

Чистий дохід від 

власності 
88,5 173,8 13,8 35,4 20,6 33,9 49,2 

ВНП 5180,8 7344,8 11214,9 12136,9 13636,4 14198,2 14385,3 

Чисті трансферти з 

закордону 
1136,4 3189,6 1104,7 1750,3 1188,5 1405,2 1421,4 

Валовий наявний 

дохід 
6317,2 10534,4 12319,6 13887,2 14824,9 15603,4 15806,7 

Кінцеве споживання 6449,6 8748,5 12494,7 13285,4 14444,3 15318,6 15234,6 

Економія -132,4 1785,9 -175,1 601,8 380,6 284,8 572,1 

  Західний Берег 

ВВП 3029,9 5166,6 7917,8 8596,8 9393,9 9803,5 9538,9 

Чистий дохід з 

закордону 
270,8 565,1 679,5 793,7 1101,6 1465,5 1696,5 

Чиста винагоррода 

співробітників 
214,4 445,8 670,3 770,1 1087,2 1439,4 1654,7 

Чистий дохід від 

власності 
56,4 119,3 9,2 23,6 14,4 26,1 41,8 

ВНП 3300,7 5731,7 8597,3 9390,5 10485,5 11269 11235,4 

Чисті трансферти з 

закордону 
685,4 1912,3 657,8 1039,1 703,5 829,3 835,5 

Валовий наявний 

дохід 
3986,1 7644 9255,1 10429,6 11189 12098,3 12070,9 

Кінцеве споживання 4265,7 6513,5 9500,7 10197,2 10786,6 11299,4 11237,1 

Економія -279,6 1130,5 -245,6 232,4 402,4 798,9 833,8 

  Сектор Гази 

ВВП 1801,9 1506,9 2547,6 2682,6 3092,1 2912,1 3134,1 

Чистий дохід з 

закордону 
78,2 106,2 70 63,8 58,8 17,1 15,8 

Чиста винагоррода 

співробітників 
46,1 51,7 65,4 52 52,6 9,3 8,4 

Чистий дохід від 

власності 
32,1 54,5 4,6 11,8 6,2 7,8 7,4 

ВНП 1880,1 1613,1 2617,6 2746,4 3150,9 2929,3 3149,9 
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Продовження табл. К.1 

Чисті трансферти з 

закордону 
451 1277,3 446,9 711,2 485 575,9 585,9 

Валовий наявний 

дохід 
2331,1 2890,4 3064,5 3457,6 3635,9 3505,2 3735,8 

Кінцеве споживання 2183,9 2235 2994 3088,2 3657,7 4019,2 3997,5 

Економія 147,2 655,4 70,5 369,4 -21,8 -514 -261,7 
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Додаток Л 

Таблиця Л.1 

Показники соціальної забезпеченості населення Палестини 

Показник Рік Значення 

Середньомісячні витрати домогосподарств (для сім’ї з 6 осіб), 

йорданські дінари 

2011 945,4 

Середньомісячні витрати домогосподарств на Західному березі 

(для сім’ї з 5-7 осіб), йорданські дінари 

2011 1058,4 

Середньомісячні витрати домогосподарств в Секторі Гази (для 

сім’ї з 6 осіб), йорданські дінари 

2011 729,3 

Середні витрати на душу населення щомісячно, йорданські 

дінари 

2011 158,2 

Середні витрати на душу населення на Західному березі 

щомісячно, йорданські дінари 

2011 188,1 

Середні витрати на душу населення в Секторі Гази щомісячно, 

йорданські дінари 

2011 109,8 

Питома вага населення за межею бідності 2011 25,8 

Питома вага населення за межею бідності на Західному березі 2011 17,8 

Питома вага населення за межею бідності в Секторі Гази 2011 38,8 

Кількість лікарень 2014 80 

Кількість лікарів на 1000 мешканців 2014 1,7 

Кількість койко-місць на 1000 мешканців 2014 1,3 

Рівень неграмотності серед осіб 15 років та старше  2015 3,3 

Кількість шкіл 2014/2015 2,856 

Кількість вчителів в школах 2014/2015 53,832 

Кількість учнів в школах 2014/2015 1171,596 

Кількість мечетей 2014 2859 

Кількість театрів 2015 12 

Кількість магазинів 2015 31 

Кількість культурних центрів 2015 596 

Питома вага сімей, що мають телевізор 2014 97,1 

Питома вага домогосподарств, що мають супутникові тарілки 2014 99,8 

Наявність Інтернету в будинку 2014 63,1 

Питома вага домогосподарств, що мають мобільний телефон 2014 97,8 

Питома вага домогосподарств, що мають стаціонарний 

телефон 

2014 39,8 

Середня кількість кімнат в будинку 2015 3,4 

Середня щільність населення  2015 1,7 

Загальна чисельність населення   

Палестинська автономія 2016 4816503 

Західний берег 2016 2935368 

Сектор Гази 2016 1881135 

Співвідношення полів   

Палестинська автономія 2016 103,3 

Західний берег 2016 103,3 

Сектор Гази 2016 103,3 

Коефіцієнт народжувальності    

Палестинська автономія 2016 30,9 
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Продовження табл. Л.1 

Західний берег 2016 28,5 

Сектор Гази 2016 35,8 

Коефіцієнт смертності   

Палестинська автономія 2016 3,5 

Західний берег 2016 3,7 

Сектор Гази 2016 3,3 

Питома вага осіб до 14 років   

Палестинська автономія 2016 39,2 

Західний берег 2016 36,9 

Сектор Гази 2016 42,8 

Питома вага молоді (від 15 до 29 років)   

Палестинська автономія 2016 29,9 

Західний берег 2016 30,0 

Сектор Гази 2016 29,7 

Питома вага в віці 60 років і вище   

Палестинська автономія 2016 4,5 

Західний берег 2016 5,0 

Сектор Гази 2016 3,8 

 

 


