
щественно трудовой деятельности родителей через общение и формирование нрав-
ственных стимулов к труду.

Важлива функція родини – це підготовка дитина до праці формування працьовитос-
ті, відповідальності, самостійності, формування практичних трудових навичок і
навичок співробітництва, взаємодопомоги. Основними елементами трудової соціалі-
зації дітей є: сімейно-побутова праця, прилучення до суспільно трудової діяльності
батьків через спілкування й формування моральних стимулів до праці.

An important function of family is preparation of child to labour forming of industriousness,
to responsibility, independence, forming of practical labour skills and skills of collaboration,
mutual helps. The basic elements of labour socialization of children is: semeyno-bytovoy
labour, attaching to publicly labour activity of parents through intercourse and forming of
moral stimuli to labour.

В кризисные периоды состояния общества подростки оказываются са-
мыми социально неустойчивыми, нравственно неподготовленными и незащи-
щенными. Не имея достаточного жизненного опыта, моральных убеждений, не
умея различить жизненные ценности от мнимых, искусственных, они закрепля-
ют в своем сознании и поведении негативные тенденции общественного разви-
тия. Особенно это актуально для современной общественно-политической си-
туации. Наряду со стабильным ростом алкоголизма, наркомании, безнадзорно-
сти, сексуальной распущенности, правонарушений и преступлений особо насто-
раживает тенденция изменения ценностных ориентаций подростков, вытеснение
традиционных ценностей нравственного порядка. Все это замещается культом
денег, физической силы, снижение общественно-политической активности, по-
явление устойчивого стремления достижения материального достатка любой
ценой, в том числе путем сознательного нарушения социальных и нравственных
норм.

Социальное становление человека происходит в течении всей жизни и в
разных социальных группах. Семья, детский сад, школа, трудовой коллектив,
компания сверстников – все это социальные группы, составляющие ближайшее
окружение индивида, которые являются носителями различных норм и ценно-
стей. Такие группы, задающие систему внешней регуляции поведения индивида,
называются институтом социализации.

Семья является важнейшим институтом социализации личности. Именно
в семье человек получает первый опыт социального взаимодействия. На протя-
жении какого-то времени семья вообще является для ребенка единственным
местом получения такого опыта.

Социализация в семье происходит как в результате целенаправленного
процесса воспитания, так и по механизму социального научения. В свою оче-
редь сам процесс социального научения делится на два основных направления.
С одной стороны приобретение социального опыта идет в процессе непосредст-

венного взаимодействия ребенка с родителями, братьями и сестрами, а с дру-
гой стороны – социализация осуществляется за счет наблюдения особенностей
социального взаимодействия других членов семьи между собой. Именно в се-
мье ребенок приобретает первые навыки взаимодействия, осваивает первые
социальные роли, осмысливает первые нормы и ценности. Складываются субъ-
ективные оценочные суждения, определяемые значимыми отношениями, фор-
мируется характер, усваиваются нормы, развиваются социальные качества.

Положительное влияние семьи способствует благополучной социализа-
ции и социальной адаптации индивида не только в детском возрасте, но и в
течении всей жизни.

Все это делает семью очень важным и незаменимым звеном в общей
системе развития личности, именно она формирует социально-ценностные
качества (гуманизм, патриотизм, добросовестное отношение к общественному
долгу и др.)

Другая важная функция семьи – это подготовка ребенка к труду форми-
рование трудолюбия, ответственности, самостоятельности, формирование
практических трудовых навыков и навыков сотрудничества, взаимопомощи.
Основными элементами трудовой социализации детей является: семейно-
бытовой труд, приобщение к общественно трудовой деятельности родителей
через общение и формирование нравственных стимулов к труду Нормальный
процесс семейного влияния требует гармоничного развития всех функций се-
мьи и помогает воздействовать на формирование личности ребенка всеми сто-
ронами жизнедеятельности, всем стилем своей жизни.
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ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ НЕКО-
МЕРЦІЙНОГО МІКРОКРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ: ЕКОНОМІКО-

СОЦІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

У статті розглядається проблема впливу поведінки суб’єктів господарювання на
механізм дії економічних законів та закономірностей. Автором обґрунтовується
висновок про необхідність аналізу економіко-соціологічних аспектів впровадження
некомерційного мікрокредитування малого бізнесу в Україні.

В статье рассматривается проблема влияние поведения субъекта хозяйственной
деятельности на механизм действия экономических законов и закономерностей.
Автором обосновывается вывод о необходимости анализа экономико-
социологических аспектов учреждения некоммерческого микрокредитирования ма-
лого бизнеса в Украине.

The problem of the impact of behavior of person involved in business processes on the mech-
anism of economic laws is considered in the article. The author grounds the resume about



the necessity of the analyses of economic and social aspects of microfinance of small business
in Ukraine.

Співвідношення між об’єктивним та суб’єктивним в економіці є досить
гострою проблемою економічної науки. З одного боку, економічні закони діють
незалежно від волі та свідомості людини, тобто мають об’єктивний характер; з
іншого боку – від поведінки суб’єктів господарювання значною мірою залежить
ефективність економічної політики і загальний стан економічного розвитку кра-
їни. Не випадково економічна наука ще з часів Адама Сміта пов’язує розгляд
механізмів реалізації законів та закономірностей із особливостями масової по-
ведінки суб’єктів економічного життя [1].

Вивчення масових рішень в економіці як унікальний для світової соціо-
логічної та економічної науки напрямок почав свій розвиток в 60-70-тих роках
ХХ століття в Інституті економіки та організації промислового виробництва
Сибірського відділення Академії наук і пов'язаний з іменами Є.Г. Антосенкова,
Т.І.Заславської, В.Е.Шляпентоха та В.Н.Шубкіна. І, хоча дослідження стосува-
лися проблем плинності кадрів на заводах, вибору професії випускниками шкіл,
рішень щодо місця проживання тощо, методологія проведення подібних дослі-
джень має неабияке значення і для розв’язання сучасних проблем українського
соціуму.

Про проникнення соціології, соціальної психології та інших суспільних
наук у економічні дослідження свідчить той факт, що останнім часом Нобелев-
ська премія в галузі економіки все частіше присуджується за дослідження на
стику економіки та цих наук.

Саме на стику соціологічної та економічної науки варто, як на наш пог-
ляд, шукати пояснення того, чому світовий досвід міжнародного некомерційно-
го мікрокредитування малого бізнесу не знайшов поширення в українському
суспільстві. На сьогодні некомерційне кредитування малого бізнесу через Інте-
рнет набуло широкого розвитку. Некомерційним воно є через те, що дебітор за
умовами такого кредиту не сплачує відсотків, проте зобов’язаний розповідати
кредиторові, на які саме потреби пішли ці гроші та як вони на нього працюють.
Некомерційне мікрокредитування є не лише цікавим економічним явищем, а й
важливим соціальним феноменом. Перший та найбільший спеціалізований банк
Grameen, що функціонує виключно у мережі інтернет, проводить на базі своїх
філій курси для підприємців, допомагає початківцям складати бізнес-плани. За
статистикою, кожного тижня 3900 підприємців, що розповідають про себе на
його сайті Kiva.org, отримують позики від 18 тисяч кредиторів на загальну суму
1,548 млн.долл [2]. Коефіцієнт повернення позик вражає: за останні 30 років він
склав 96%.

Важливим аспектом проблеми некомерційних кредитів є не лише по-
шук кредитора. На прикладі України можна яскраво простежити проблему
неготовності підприємця до відкритого діалогу з інвестором, розумного підхо-
ду до бізнесу, складання прогнозів та планів. Потреба у таких кредитах в Укра-
їні дуже велика, особливо у час економічної кризи, проте попит на них вража-
юче низький саме через небажання дебітора віддавати замість процентів інфо-
рмацію про використання кредиту [3].

На цьому прикладі можна чітко побачити тісний зв'язок економічного
та соціологічного аспектів. Відповідно і вирішення даного питання повинно
розглядатися у площині обох наук.
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Секція 8. Моделювання розвитку
соціально-економічних систем
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТО-
РОВ В АКТИВИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ НА УРОВНЕ

РЕГИОНОВ

Разработаны алгоритм формирования инновационной политики на региональном
уровне и основные задачи интеграционного моделирования. Предложены рекоменда-
ции по созданию региональной инновационной системы (РИС) и организации взаимо-
действий между участниками инновационной стратегии.

Розроблено алгоритм формування інноваційної політики на регіональному рівні й
основні завдання інтеграційного моделювання. Запропоновано рекомендації зі ство-
рення регіональної інноваційної системи (РИС) і організації взаємодій між учасника-
ми інноваційної стратегії.

Developed algorithm of creation of an innovative policy at regional level and primal prob-
lems of integration simulation. Guidelines on building regional innovative systems (RIS) and
architectures of interactings between participants of the innovative strategy are tendered.

С целью выхода из системного кризиса, достижения стабильности, а за-
тем и экономического роста регионам необходимо сформировать инновацион-
ную политику, подтвержденную инвестиционной стратегией.

Инновационная политика – сложный и не лишенный риска процесс, ход ко-
торого обозначается многими исходными предпосылками: техническими, фи-
нансовыми, экономическими и социальными. Вместе с тем, во всех развитых
странах предпринимаются попытки создания четкой политики, которая может


