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СОЦІАЛІЗАЦІЯ ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФЕНОМЕН: 

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЇЇ СУТІ 

На сучасному етапі розвитку людства об’єктивно формуються соціально 

орієнтовані національні економіки, наріжним каменем економічної політики 

більшості розвинутих країн світу стає всебічний розвиток людини, 

максимальне задоволення її матеріальних і духовних потреб. Як наслідок, 

відбувається соціалізація економічного механізму, зростає його соціальна 

спрямованість, стає тіснішим взаємозв’язок соціальних завдань з 

матеріальними параметрами економічної системи.  

Соціалізація як процес посилення соціальної спрямованості економічного 

розвитку досліджується в економічній літературі впродовж усього періоду 

становлення та розвитку економічної теорії (політичної економії) як науки. 

Потужні дослідження соціалізації в Україні обумовлені трансформаційними 

перетвореннями в національній економіці в напрямку запровадження соціально 

орієнтованої ринкової економіки. 

Міра соціальності визначає рівень соціально-економічного розвитку 

економічної системи, функціонування суспільства завжди має соціальне 

забарвлення, з одного боку, а з іншого – людина є як найважливішим 

економічним ресурсом, так і метою соціально-економічного розвитку. 

Російський економіст Л.І. Абалкін зауважує, що в сучасній концепції 

«соціальних альтернатив» системним атрибутом є міра соціальності [1, с.581]. 

Як правило, під соціалізацією здебільшого розуміють використання певної 

частини грошового доходу на задоволення соціально-матеріальних і соціально-

духовних потреб людини. 



 

Ю.К. Зайцев стверджує, що соціалізація, у загальному розумінні цього 

поняття, означає процес засвоєння людиною певної системи знань, норм та 

цінностей, які дозволяють їй функціонувати як повноправному члену 

суспільства, забезпечувати позитивну та конструктивну спрямованість своїх 

відносин з іншими людьми у будь-якій сфері власних інтересів [9, с. 4]. Такої ж 

точки зору притримується Ю.Г. Биченко [6], а також В.В. Капильцова, яка 

зауважує, що соціалізація економіки «повинна супроводжуватись стрімким 

зростанням цінності кожного окремого найманого працівника.., а також 

формуванням певного інтелектуального капіталу…» [11, с.82]. 

Українські економісти Г.І. Башнянин [2; 3; 4; 5], Л.Я. Гончарук [3], 

Г.С.Третяк [3] у наукових працях обґрунтовують багатовимірність понять 

«соціалізація», яку трактують як процеси посилення соціальної орієнтації 

економічного розвитку, усуспільнення та розширення суспільного сектора 

національної мікроекономічної системи. На підставі комплексного розуміння 

процесів соціалізації та соціальної політики автори виділяють три їх типи: 

соціально-економічну та функціональну соціалізацію як процеси усуспільнення 

та відповідного використання грошового доходу та формаційну соціалізацію як 

процес розширення суспільного сектора національної мікроекономічної 

системи. Автори обґрунтовують економічну ефективність макроекономічної та 

мікроекономічної соціалізації економічних систем. 

Системний аналіз соціалізації, соціалізаційних процесів й закономірностей 

їх розвитку дає підставу науковцям розглядати соціалізацію в контексті 

формування соціальної політики, визначення функцій соціальної 

відповідальності держави, сфери бізнесу і громадянського суспільства як засобів 

підтримання соціальної безпеки у довгостроковій перспективі [8]. І.О. Стеблянко 

розглядає соціалізацію економіки як процес раціоналізації державного 

регулювання соціальної динаміки суспільства на основі змішаної моделі 

господарювання та створення відповідної їй системи інститутів та інституцій 

забезпечення поступального цивілізаційного розвитку [13]. Соціалізація 

«відображає формування таких пропорцій розподілу ресурсів і доходів, таких 



 

інститутів, правил і норм взаємодії економічних суб‘єктів, які перетворюють 

економіку на інструмент поліпшення добробуту широких верств населення» [7, 

с. 53]. В цьому контексті Л.Л. Тонишева і Ю.В. Трохимова констатують, що 

соціалізація економіки означає «балансування інтересів соціальних груп 

населення при розробці і реалізації економічної політики із врахуванням 

діяльності суб’єктів господарювання» [15, с. 2]. О.І. Іляш підтримує точку зору, 

що «соціалізація економіки України передбачає наповнення усіх економічних 

реформ соціальним змістом, активізацію соціальної ролі держави, 

відпрацювання механізму взаємодії держави і суспільства в соціальній сфері, … 

підвищення рівня життя населення» [10, с. 393]. 

Соціалізація як процес посилення соціальної спрямованості розвитку 

економічних систем та її вирішальний вплив на стабільний розвиток економіки 

у вітчизняній літературі досліджується з позицій якісного піднесення в 

розвитку соціальної сфери [12]. 

В науковій економічній літературі логічно обґрунтовується підхід до 

соціалізації економічних систем як на макрорівні, так і на макрорівні. 

Соціалізація економіки на макрорівні як характеристика суспільних процесів 

трактується як усуспільнення процесів виробництва, розподілу і споживання, а 

на мікрорівні – як характеристика зміни моделей поведінки людини. На думку 

І.С. Верховоди, обидва ці підходи стосуються «формування певних 

загальносуспільних пропорцій розподілу ресурсів і доходів, правил і норм 

соціальної взаємодії нерозривно пов‘язано із змінами моделей господарської 

поведінки суб‘єктів економічних відносин» [6, с. 53].  

Розглядаючи соціалізацію сучасної ринкової економіки через призму 

розвитку соціального партнерства, як «системи інститутів та механізмів 

узгодження інтересів учасників виробничого процесу: працівників і 

роботодавців, заснованої на рівному співробітництві» [14, с. 165], М.Л. 

Яворська і О.В. Попадинець стверджують, що соціалізація в більшості випадків 

«ефективна як з економічної (особливо на мікрорівні), так  і з соціальної точки 

зору» [16, c. 50]. 



 

Зустрічаються і інші трактування соціалізації економічних систем, 

зокрема,  в контексті глобалізаційних процесів соціалізація розглядається як 

інструмент в теорії конвергенції (зближення) капіталізму і соціалізму [16].  

Таким чином, суть соціалізації економіки проявляється через її функції: 

сприяння гармонії в системі економічних інтересів; формування соціальної 

основи для зростання ефективності виробництва; забезпечення соціального 

партнерства; формування соціального мислення. Наявність різних підходів до 

процесу соціалізації свідчить про те, що, соціалізація є багатоаспектним, 

багатовимірним соціально-економічним процесом, стосується всіх сфер 

суспільного життя, соціалізація ув’язує механізм функціонування економіки як 

на рівні макро-, так і на рівні мікроекономіки з іншими процесами та явищами 

суспільного життя.  
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