СЕКЦІЯ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК

НАУКОВІ ЗА П И С КИ Г 9 9

проблем: 1) політико-правові (політична нестабільність, недостатній діапазон і недосконалість
чинного законодавства); 2) економічні (недосконалість економічного механізму, деформоване
ціноутворення, відсутність реальних матеріальних стимулів); 3) організаційно-структурні
(нерозвинутість інфраструктури, ізоляція від міжнародних економічних структур, недостатня
гнучкість організаційних структур); 4) соціально-психологічні (філософія утриманства,
інертність господарського мислення, відсутність досвіду управління ринковою економікою).
Поки що нерішучий перехід до ринку в Україні пов’язаний з недооцінкою як саме
підприємництва, так і фігури підприємця. І хоча ми вже розуміємо, що підприємець — головна
діюча особа на ринку, він, на жаль, все ще не має відповідного правового сереДовшца для своєї
діяльності. По-перше, сьогодні практично відсутнє нормальне законодавство щодо
підприємницької діяльності. Як свідчить соціологічне опитування, проведене консультантами
Проекту підтримки приватного підприємництва Міжнародної фінансової корпорації, більшість
підприємців головною проблемою вважає недосконалість українського законодавства з його
непередбачуваністю та постійними змінами. У даний час правова основа підприємництва
перебуває на етапі становлення і формування, характеризується нестабільністю та
неоднозначністю. По-друге, важливим для розвитку бізнесу є психологічний момент. Його
сутність полягає у позитивній суспільній думці щодо підприємництва, адже відсутність її
стримує розвиток цього процесу. І в цьому плані у нас є-чимало проблем, оскільки життя
кількох поколінь проходило в умовах, які створювали негативне ставлення до підприємництва.
Мислення консервативне, і змінити його в одну мить не вдасться. Основні труднощі пов’язані
зі зміною суспільної свідомості, подоланням у свідомості людей стереотипів так званої
"соціалістичної економіки". Йдеться про нехтування інтересами індивіда на користь суспільних
інтересів, відсутність конкурентних відносин і т.д. [див.: Пилипенко В., Шевель І. Соціологія
підприємництва. К., 1997. С.10], До цього часу в суспільній свідомості не наступив перелом,
дов’язаний з розумінням творчої ролі підприємців і підприємництва, до цього часу у ньому
вбачають прояв тіньової економіки, криміногенні спрямування.
Слід наголосити і на тому, що важливе місце серед проблем, з якими зіткнувся бізнес
на шляху свого становлення, займає якість кадрового забезпечення. Підприємництво ставить
особливі вимоги до професійної підготовки людей, що розпочинають власну справу. Вони
повинні бути універсальними спеціалістами, мати знання у сфері економіки, фінансів,
менеджменту, маркетингу, технології та ін. Тому більшість вітчизняних підприємців потребує
або перепідготовки, або отримання додаткової освіти.
Аналіз процесів підприємництва в Україні свідчить про наявність стратегічних і
тактичних прорахунків у діях законодавчої та вищої виконавчої влади щодо початкового
періоду його формування як системи господарювання. Тому нагальною є потреба всебічно
відпрацювати механізм подальшого розвитку та успішного функціонування підприємництва,
врахувавши при цьому комплекс зовнішніх і внутрішніх чинників формування дійого
підприємницького середовища.
УДК 33

П Р О Б Л Е М И П РИВАТИЗА ЦІЇ: П РИ К Л А Д СО Ц ІО ЛО ГІЧН О ГО А Н А Л ІЗУ

К .С . Дмитрів
Представлено результати соціологічного дослідж ення "Приватизація: д ум ки ї ї безпосередніх
учасників", я к е проводилось в акціонерном у товаристві закритого типу "Л ьвівський жиркомбінат".
В иявлено, щ о акціонери схвалюють створення соціально орієнтованої р и н к о в о ї економ іки із захистом
прав власника (70,91/6); п р а ц івн и ки приват изованого підприємства визнають приват ну власність
економічною цінніст ю (78,18% ); серед власників акц ій товариства 60% частково вп е в н е н і в тому, щ о
во н и є співвласникам и й о го майна. З часу приват изації ставлення працівни ків д о ви к о н а н н я своїх
обов'язків зм інилось на кращ е (62%). Засновники акціонерного товариства (40% ) бачать перспект иви д л я
розвит ку свого підприємства.
П риведены результаты
социологического
исследования
"Приватизация: м нени е
ее
непосредст венных участников", проведенного в акционерном обществе закрытого типа "Л ьвовский
жиркомбинат". В ы явлено, что акционеры одобряют создание социально ориент ированной р ы н о чно й
эконом ики с защ итой прав собственника (70,91% ); работ ники приват изированного предприят ия
признают собственность эконом ической ценностью (78,18% ); среди держателей а к ц и й общества 60%
частично уверены в том, что о н и являю т ся собственниками его имущества. Со врем ени приват изации
отношение работ ников к вы полнению своих обязанностей изм енилось в лучш ую сторону (62%).
Основатели акционерного общества (49%) видят перспективы д л я развит ия своего предприятия.
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До другої половини 80-х років поняття "приватизація" практично не вживалось, зате
сьогодні воно за частогою використання в економічному та соціально-політичному лексиконі є
найуживанішим. І це не вибрик швидкоплинної мода в сфері економіки, а об’єктивно
необхідний процес, який здійснюється на наших очах в Україні і супроводжується деякими
труднощами як в економічній, соціальній і Політичній сферах суспільства, так і в ціннісноморальній сфері. Зміни в людській свідомості не завжди встигають за змінами в економічному
оточенні.
Приватизація державних підприємств, тобто перенесення права власності з держави на
членів суспільства, на перший погляд, здається простим завданням. Єдине, що здавалося б слід
зробити, це вручити новим власникам документ* який підтверджує право власності, в обмін на
певну суму (або безкоштовно). Такий документ буде чисто матеріальним підтвердженням
власності як цінності матеріальної. Набагато складнішим є усвідомлення цього права власності
та міцного його вкорінення в ціннісних уявленнях. Зазначимо, що власність — система
історично змінних об'єктивних відносин між людьми в процесі виробництва, розподілу,
обміну, споживання, що характеризується привласненням засобів виробництва та предметів
споживання [2, с. 10], а цінності — бажані блага і прийнятні способи їх одержання, в яких
зосереджений попередній досвід суб’єкта і на основі яких приймаються рішення про його
подальшу поведінку [1, с. 6].
Після приватизації працівники, які були лише найманою робочою силою, стають
співвласниками майна підприємства. Чи усвідомлюють вони це? Адже, якщо власність з
"нічиєї" перетворюється на власність акціонера через належні йому акції, це певним чином
відбивається на його ставленні як до підприємства в цілому, так і до виконання своїх
обов’язків на робочому місці зокрема. Ці проблеми були предметом вивчення у соціологічному
дослідженні "Приватизація: думки и безпосередніх учасників", проведеного в акціонерному
товаристві закритого типу "Львівський жиркомбінат". Метод збору первинної інформації —
опитування; вибіркова сукупність формувалась з використанням ймовірнісного підходу.
У дослідженні висувалась гіпотеза: держава, у котрій відбуваються реформаційні
перетворення, одним з яких є приватизація, не може стояти осторонь них, а з допомогою своєї
владної руки повинна задавати їм напрямок — виконувати роль творця соціально орієнтованої
ринкової економіки із захистом прав власника. За це висловилось 70,91% респондентів. Як
бачимо, люди відстоюють соціально-економічний прогрес, який веде до ринкових відносин, і
не бажають, щоб суспільство регресувало, рухаючись назад до адміністративної системи
управління. Яскравим підтвердженням цього є визнання приватної власності як економічної
цінності (78,18%), чого не могло бути 10 — 20 років тому.
Закрите акціонерне товариство —це товариство, акції якого розподіляються тільки між
засновниками і не можуть розповсюджуватись шляхом підписки чи купуватись на біржі [З,
с. 133]. Коли закрите акціонерне товариство реорганізується у відкрите, то разом з перевагами
цей процес має ряд недоліків, найнебезпечнішим з яких може бути втрата контрольного пакета
акцій. Як показали результати опитування, акціонери АТЗТ "Львівський жиркомбінат" (94,55%)
не бажають, щоб їхнє підприємство перетворили у відкрите акціонерне товариство.
Чи відчуває себе справжнім власником працівник, який володіє певною кількістю
акцій? Більшість респондентів (60%) лише частково впевнені в тому, що вони насправді є
співвласниками майна підприємства, цілковито впевнені у цьому 18% респондентів, а 22%
зовсім не мають такої певності.
Що ж для акціонерів є найвагомішим у їхній роботі? -Результати дослідження показали:
на першому місці знаходиться високий рівень заробітної плати (69%); на другому —прагнення
реалізувати свої професійні здібності (40%), а на третьому — бажання працювати у
висококваліфікованому колективі (37%). Жоден з респондентів не назвав як вагомий чинник
бажання зробити кар’єру.
Приватизація підприємства стала причиною багатьох перетворень на комбінаті, і це
пов’язано не тільки з організаційною структурою виробництва чи зміною печатки
підприємства, а й із зміною відношення працівників до виконання своїх обов’язків. Більшість
респондентів (62%) вважає, що ставлення до виконання цих обов’язків змінилось на краще.
Тих, які стверджують, що зміни відбулись в гіршу сторону, приблизно у 9 разів менше (7%).
Приватизація не принесла жодних змін —так вважає 31% опитаних.
Щодо перспективи розвитку акціонерного товариства, то в його засновників
спостерігаються оптимістичні настрої. Майже половина (49%) вважає, що воно буде розквітати
на вітчизняному ринку. Решта відповідей у цьому питанні розподілилась таким чином: третина
(33%) стверджує, що все залишиться без змін, 7% — що підприємство буде занепадати, 11%
респондентів було важко відповісти.
Загалом працівники АТЗТ "Львівський жиркомбінат" задоволені тим, що їхнє
підприємство приватизували. Вони відчувають себе господарями, що значно впливає на якість і
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результати їхньої роботи. Розуміють, ідо результати виробництва, прибуток, а отже, і річні
дивіденди залежать від них самих, Відбулась певна трансформація у ціннісних уявленнях як
керівництва, так і підлеглих, оскільки з простої кадрової одиниці вони перетворились у
співвласників майна підприємства, в активно діючих суб’єктів господарської діяльності.
1. Бакиров В.С. Ценностное сознание и активизация человеческого фактора. Харьков, 1988. 2. Бичкова О.Ф.,
Мушинський Ю.Ф. Форми власності сьогодні. К., 1992. 3. Закон України “Про оренду державного майна” / /
Закони України / Під ред. Опришка В.Ф., К., 1996. Т. 3.

УДК 32: 301.085:324

М ОТИВАЦІЯ Е Л ЕК ТО РА Л ЬН О Ї П О В ЕД ІН К И ГРОМ АДЯН

Н .М . Х ом а
Аналізується мотивація п о вед інки особи у виборчом у процесі. Акцент зроблено н а ви в ч ен н і
мотивації абсентеїзму та участі у голосуванні. Дослідж ується мотивація конкрет ного електорального
виб ору й участі громадян у різноманіт них формах електоральної діяльності.
Анализирует ся мотивация п овед ения личност и в избират ельном процессе. Акцент сделан на
изученщ і мот ивации абсентеизма и участия в голосовании. Исследуется мотивация конкрет ного
электорального выбора и участия граждан в р азличны х формах элект оральной деятельности.

Мотив - це сукупність зовнішніх і внутрішніх умов, які викликають активність
суб’єкта, визначають її спрямованість. Мотиви виникають і формуються на основі потреб,
наявність яких є передумовою будь-якої діяльності. Але реальні мотиви відрізняються від
мотивації, тобто пояснень причин певної дії, поведінки самою людиною. Дослідження
мотивації поведінки особи у виборчому процесі можна здійснювати, аналізуючи: 1) мотивацію
абсентеїзму; 2) мотиваціїо участі в голосуванні; 3) мотивацію конкретного електорального
вибору; 4) мотиваціїо участі громадян у різноманітних формах електоральної діяльності.
Мотивація абсентеїзму. У множині мотивацій абсентеїзму можна виділити дві великі
групи: 1) пов’язані з особливостями конкретної виборчої кампанії, коли вона є нецікавою для
виборців з якихось причин, як-от: висунуті в кандидати неяскраві особистості, відсутня
справжня змагальність на виборах; 2) пов’язані з загальною політичною, економічною і
соціальною ситуацією в державі.
Як показують результати різноманітних
соціологічних досліджень, домінуючою
мотивацією абсентеїзму є недовіра, яка проявляється в таких формах: недовіра до програм
кандидатів і політичних партій, сумнів щодо реальності їх виконання; недовіра безпосередньо
до кандидатів, зневіра в їх чесності, порядності й іїпних соціально значущих якостях
особистості; недовіра до виборних органів як структур, котрі представляють інтереси народу.
Відомий український політичний психолог Б.Мар’єнко об’єднує у три групи мотивації
негативного ставлення виборців до політичних партій, їх виборчих блоків:
переконання, що метою діяльності партії є політичні амбіції їхніх лідерів, намагання
здобути владу заради егоїстичних інтересів, пов’язаних з бажанням збагачення. Крайній
варіант суджень цього типу — у партіях сама мафія;
переконання, що партії, конфронтуючи чи виборюючи владні крісла,
вносять
дестабілізацію у політичне життя країни та завдають шкоди народові;
переконання щодо ідентичності програм більшості парші, а також у тому, що партдіні
лідери в своїй діяльності на проірами не звертають жодної уваги [3].
Отже, серед мотивації виборців неснрийнятгя політичних партій і їх виборчих блоків
домінуючими насамперед є: 1) переконання щодо амбіційності й егоїзму політичних лідерів,
нехтування політичними партіями засадничих моральних принципів у процесі боротьби за
мандати; 2) недовіра до заяв і програм політичних партій, а точніше — сумнів у реальності
втілення їх у життя, недекларативному характері.
Серед мотивацій абсентеїзму, окрім названих, виділимо такі:
високий рівень недовіри суспільним інститутам держави;
неучасть у виборах як своєрідний протест проти недемократичного, на думку окремих
виборців, електорального законодавства, недоліків виборчої системи;
розуміння виборцями власної неспроможності впливати на життя у державі;
переконаність громадян у тому, що результати виборців фальсифіковані, а виборчий
процес у цілому не є зразком об’єктивності та неупередженості;
146

