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ДОСВІД ПРАКТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ  
БАЗОВОГО ДОХОДУ 

 
Концепція базового доходу є ідеєю, яку розвивають філософи, 

економісти, політики. Численні локальні експерименти із впрова-
дження часткового базового доходу відбувалися у різних країнах 
світу. Але при цьому теоретичні пошуки та практичні експери-
менти здійснювалися відокремлено, без розгляду доцільності 
останніх та узагальнення їхніх результатів. Однак з точки зору 
перспектив практичного впровадження ідеї безумовного базового 
доходу у світі найцікавішим якраз є підтвердження чи спростуван-
ня теоретичних досліджень емпіричним шляхом. Метою статті є 
узагальнення результатів експериментів із впровадження концепції 
базового доходу з точки зору подальшого розвитку теоретичних 
досліджень у цій галузі. У роботі докладно розглянуті умови про-
ведення, методика найбільш масових пілотних заходів із впрова-
дження базового доходу у США (Нью-Джерсі, Пенсильванія, Північ-
на Кароліна, Айова, Сіетл, Денвер, Індіана), Канаді (Манітоба), 
Намібії (Отживеро-Омітара), Уганді, Індії (Maдх’я-Прадеш), Фін-
ляндії, та узагальнені їх результати. За результатами дослі-
дження зроблені такі висновки: базовий дохід може розглядатися 
як дієвий інструмент боротьби з бідністю; експерименти проде-
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монстрували збереження трудової активності при наявності ба-
зового доходу; покращення соціальних показників є серйозним та 
довгостроковим у порівнянні із економічними досягненнями; краще 
реагують на впровадження безумовного доходу групи із доходом 
на межі бідності та представники молодого покоління; продов-
ження експериментів визначається не досягнутими результата-
ми, а політичною волею організаторів; виходячи із умов та масш-
табів пілотів пряма екстраполяція їх результатів на майбутнє 
неможлива. Для вирішення зазначеної проблеми пропонується ви-
користання засобів чисельного моделювання. Ідентифікація фак-
торів впливу для побудови чисельної моделі експерименту з упро-
вадження базового доходу буде напрямом подальших досліджень. 

Ключові слова: базовий дохід, безумовний дохід, експери-
мент, пілотні заходи, соціально-економічні результати. 
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EXPERIENCE OF PRACTICAL IMPLEMENTATION  

OF THE BASIC INCOME CONCEPT 
 

The concept of basic income is an idea developed by philosophers, 
economists, and politicians. Numerous local experiments on the intro-
duction of partial basic income have taken place around the world. But 
theoretical searches and practical experiments were carried out sepa-
rately, without considering the expediency of the latter and generalizing 
their results. However, from the perspective of the practical implementa-
tion of the idea of unconditional basic income in the world, the most in-
teresting is to confirm or refute the theoretical studies empirically. The 
purpose of the article is to summarize the results of experiments on the 
implementation of the concept of basic income in terms of further devel-
opment of theoretical research in this field. The paper discusses in detail 
the conditions, the methodology of the most popular pilots to implement 
basic income in the USA (The New Jersey, Pennsylvania, North Caroli-
na, Iowa, Seattle, Denver, Indiana), Canada (Manitoba), Namibia (Otjiv-
ero, Omitara), Uganda, India (Madhya Pradesh), Finland and their gen-
eralized results. The study concludes that basic income can be seen as 
an effective tool to combat poverty; the experiments demonstrated the 
preservation of labor activity in the presence of basic income; improving 
social performance is serious and long-lasting compared to economic 
achievement; better respond to the introduction of unconditional income 
for the income group and the younger generation; the continuation of 
experiments is determined not by the results achieved, but by the politi-
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cal will of the organizers; based on the conditions and scales of pilots, 
direct extrapolation of their results to the future is impossible. Numerical 
modeling tools are proposed to solve this problem. Identifying the impact 
factors to build a mathematical model of the base income experiment 
will be a direction for further research. 

Keywords: basic income, unconditional income, experiment, pilot 
activities, socio-economic results. 

 
Постановка проблеми. Сучасні дослідники широко викорис-

товують експериментальні методи не тільки в природничих нау-
ках, а й в економіці. Саме пілотні експерименти з впровадження 
певних економічних умов, моделей та механізмів у локальних 
умовах (окремих галузях економіки, регіонах тощо) дозволяють 
перевірити теоретичні висновки практикою і досягти економії фі-
нансових ресурсів та часу за рахунок узагальнення результатів 
пілотів. Підтвердженням значення експериментів в економіці є 
присудження у 2019 р. премії Шведського національного банку 
пам’яті Альфреда Нобеля з економіки Абхіджіту Банерджі, Естер 
Дюфло та Майклу Кремеру за «експериментальний підхід до бо-
ротьби з глобальною бідністю» [11]. 

Особливо важливими є експерименти в поведінковій еконо-
міці – при дослідженні впливу психологічних факторів на рішення 
людей у різноманітних економічних ситуаціях. Це безпосередньо 
стосується концепції базового доходу – ідеї, яку починаючи з 
ХVІ ст. пропонують філософи-гуманісти як засіб вирішення про-
блеми нужденності в усьому світі. Результати численних локаль-
них експериментів із впровадження часткового базового доходу, 
що відбувалися останні п’ятдесят років у різних країнах світу, мог-
ли оцінюватися як з точки зору економічної доцільності, так і з 
позиції соціальних наслідків. Але при цьому теоретичні пошуки 
та практичні експерименти здійснювалися відокремлено, без роз-
гляду доцільності останніх та узагальнення їхніх результатів. То-
му дослідження взаємозв’язку теорії і практики безумовного до-
ходу є цікавим ракурсом, здатним спрогнозувати перспективи 
подальшого застосування даної концепції у світі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ідея базового 
доходу розглядалася з точки зору практичного впровадження 
філософами, економістами, політиками. У 1986 р. було створено 
BIEN (Basic Income European Network, нині – Basic Income Earth 
Network) як майданчик для дискусії про аргументи та проблеми 
стосовно базового доходу як ідеї, інституції та практики публічної 
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політики [1]. Однак у поле наукової дискусії питання базового до-
ходу потрапляли не так часто, як у медіапростір. Серед вітчиз-
няних науковців питання базового доходу розглядали, окрім ав-
торів, С. Гончарова, А. Гончаров, О. Длугопольський, Т. Длуго-
польська, О. Зіскін, О. Корчинська, Д. Новіков, О. Пищуліна, 
Т. Тучак [14–21]. При цьому більшість дослідників зосереджува-
лося на аргументах за чи проти самої концепції, і лише 
О. Длугопольський, Т. Длугопольська та О. Пищуліна навели ін-
формацію про експерименти із впровадження ідеї базового до-
ходу, не узагальнюючи при цьому їхніх результатів. Однак з точки 
зору перспектив практичного впровадження ідеї безумовного ба-
зового доходу у світі, найцікавішим якраз є підтвердження чи 
спростування теоретичних висновків емпіричним шляхом. Тому 
узагальнення результатів експериментів може надати інформа-
цію щодо подальшого розвитку теоретичних досліджень з питань 
базового доходу. 

Метою статті є узагальнення результатів експериментів із 
впровадження концепції базового доходу з точки зору подальшо-
го розвитку теоретичних досліджень у цій галузі. 

Виклад основних результатів дослідження. У світовій іс-
торії було багато соціальних програм, що могли бути інтерпрето-
вані як елементи базового доходу, але з урахуванням дотриман-
ня єдиних правил організації та збору результатів вважаємо за 
доцільне зосередитися на шести пілотах (див. табл. 1). При цьо-
му в якості різновиду часткового базового доходу розглядався і 
негативний податок на прибуток, коли родині при відсутності 
зайнятості працездатних членів сплачується грант певного роз-
міру, що скорочується у визначеній пропорції при зростанні до-
ходів від зайнятості членів родини. 

США в рамках базового доходу провели чотири експеримен-
ти з негативного податку на прибуток:  

1) експеримент із негативного податку на прибуток в Нью-
Джерсі (Пенсильванія) у 1968–1972 рр. (1216 осіб на початку 
експерименту та 983 осіб до його завершення); 

2) експеримент із підтримання сільського доходу в сільській 
частині Айови та Північної Кароліни у 1970–1972 рр. (809 осіб на 
початку експерименту та 729 осіб до його завершення); 

3) експеримент із підтримання доходів у Сіетлі та Денвері у 
1970–1976 рр. (понад 4800 людей); 
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4) експеримент з підтримання доходів у Гері (Індіана) у 
1971–1974 рр. (1799 переважно афроамериканських родин на 
початку експерименту і 967 родин до його завершення).  

 
Таблиця 1 

Експерименти із впровадження безумовного доходу у світі 
 

Місце  
проведення 

Період 
прове-
дення 

Позитивні 
економічні 
результати 

Позитивні  
соціальні  

результати 

Негативні  
результати 

1 2 3 4 5 
1. Нью-Джерсі, 
Пенсильванія, 
Північна Каролі-
на, Айова, Сі-
етл, Денвер, Ін-
діана (США) 

1968–
1976 

Зростання 
якості та вар-
тості робочої 
сили, збере-
ження еко-
номічної ак-
тивності на-
селення 

Зниження рів-
ня бідності, 
поведінкових 
проблем, зло-
чинності, збі-
льшення уваги 
молоді до 
освіти 

Збільшення рів-
ня розлучень, 
відсутність 
впливу на доро-
слих та забезпе-
чених членів 
громади  

 2. Манітоба 
(Канада) 

1974–
1979 

Зростання 
якості та вар-
тості робочої 
сили, збере-
ження еко-
номічної ак-
тивності на-
селення 

Відсутність 
мотивації до 
безробіття, 
зменшений 
виробничий 
травматизм, 
сімейне наси-
льство, випад-
ки госпіталіза-
ції, збільшений 
час, що матері 
присвятили 
дітям, підлітки 
– освіті 

Результати не 
були узагальнені 
та використані, 
продемонстро-
вана залежність 
долі експеримен-
ту від політичної 
волі організато-
рів 
 
 

3. Омітара,  
Отживеро  
(Намібія) 

2008–
2012 

Збільшення 
економічної 
активності, 
розвиток  
ринку това-
рів, медич-
них послуг, 
інвестицій, 
розвиток 
власного біз-
несу 

Зниження рів-
ня нужденнос-
ті, злочинності, 
зростання від-
відуваності 
шкіл, поліп-
шення стану 
здоров’я, зрос-
тання соціаль-
ної активності, 
вирішення 
проблеми ген-
дерної нерів-
ності 

Міграція насе-
лення до місця 
отримання гран-
тів, відсутність 
серйозних струк-
турних змін після 
закінчення екс-
перименту 
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Продовження табл. 1 
1 2 3 4 5 

4. Уганда 2008–
2012 

Збільшення 
економічної 
активності,  
вартості біз-
нес-активів, 
створення 
власних підп-
риємств, роз-
ширення ринку 
праці 

Формування 
мотивації до 
більш вигідної 
кар’єри, зрос-
тання коопера-
ції 

Зникнення пози-
тивного еконо-
мічного ефекту 
після закінчення 
експерименту 

5. Maдх’я-
Прадеш  
(Індія) 

2010–
2013  

Зростання за-
ощаджень, 
економічної 
активності на-
селення, збі-
льшення про-
дуктивності 
праці, доход-
ності бізнесу, 
розвиток вла-
сного госпо-
дарства та 
малого бізнесу 

Зростання фі-
нансової гра-
мотності, відсу-
тність нераціо-
нальних ви-
трат, поліп-
шення стану 
житла, харчу-
вання, здо-
ров’я, освіти, 
більш широке 
включення лю-
дей з інвалід-
ністю у суспі-
льне життя 

Погіршення еко-
номічних показ-
ників після за-
кінчення експе-
рименту 

6. Фінляндія 2017–
2019  

Не оголошені Зменшення 
проблем зі 
здоров’ям, зро-
стання впевне-
ності у майбут-
ньому, можли-
вості впливу на 
суспільні про-
блеми, задово-
лення життям 
та довіри до 
людей 

Неможливість 
оцінки впливу на 
громаду і реакції 
ринків, відсутнє 
підвищення рів-
ня оплачуваної 
зайнятості для 
учасників 

Узагальнено авторами на основі джерел: [2; 3; 5–10; 12–13]. 
 

Основною метою цих експериментів було виявлення впливу 
безумовного доходу на зайнятість. Порівняння із контрольною 
групою відбувалося за трьома категоріями: чоловіки, жінки та 
одинокі матері. Узагальнюючі дослідження показали зменшення 
часу роботи для чоловіків від 5% до 7,9%, для дружин – від 0% 
до 27%, для одиноких матерів – від 15% до 30%. Це здається не-
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гативним результатом, але Карл Відерквіст у своїй роботі [13] 
обґрунтовує вплив на показники методів дослідження та уза-
гальнення результатів таким чином:  

– оскільки учасники експерименту представляли невеликий 
прошарок населення з доходами біля межі бідності, їхня реакція 
значно більша, ніж реакція всієї робочої сили. За результатами 
комп’ютерного моделювання скорочення роботи у відповідь на 
базовий дохід складатиме зменшення робочого часу на 1,6%; 

– дані не включають відповіді на попит, який прогнозовано 
призведе до підвищення заробітної плати та часткової зміни 
ефекту скорочення роботи, бо зниження пропозиції робочої сили 
з причини базового доходу підвищує заробітну плату з низьким 
рівнем кваліфікації; 

– дані неправильно трактувалися, зокрема, щодо часу на 
навчання чи пошук роботи; 

– скорочення часу роботи експериментальної групи було 
відносним зменшенням порівняно з контрольною групою. 

Водночас зміни показників якості життя за результатами да-
них експериментів були обнадійливими: зросла відвідуваність 
початкової школи, час перебування в школі підлітків, покращився 
харчовий вміст раціону, спостерігалося зниження домашнього 
насильства та кількості психічних розладів. В експериментальній 
групі у порівнянні із контрольною був виявлений більш високий 
рівень розлучень, однак, це могло бути проявом тенденції поз-
бавлення фінансової залежності жінок від чоловіків. При цьому 
найбільшому впливу піддавалися молодші на момент експери-
менту члени громади, а на тих, хто не відчував нужденності, екс-
перимент не вплинув. 

Mincome був експериментальним проектом із гарантованим 
річним доходом, що проводився у Манітобі (Канада) з 1974 по 
1979 рр. та фінансувався спільно урядом провінції Манітоба та 
федеральним урядом Канади. Метою експерименту була оцінка 
соціального впливу гарантованого безумовного доходу на трудо-
ву поведінку реципієнтів. Пілот включав рандомізоване контро-
льоване дослідження у містах Вінніпег, Дофін та сільській місце-
вості Манітоба, які випадковим чином розподілили домогоспо-
дарства з низьким рівнем доходу до однієї із семи груп отриму-
вачів та контрольної групи. Мінімальна грошова допомога отри-
мувачів зменшувалася на конкретну суму на кожен долар, який 
вони заробляли, працюючи, в залежності від розміру родини.  
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Закінчення експерименту було викликано погіршенням еко-
номічної ситуації у країні та зміною уряду, який не захотів продов-
жувати інвестування, що на той момент перевищило 17 млн дол. 
Остаточного звіту про експеримент оприлюднено не було, але 
Інститут соціально-економічних досліджень розробив 
комп’ютерну базу даних про результати Mincome, залишивши 
аналіз академічним ініціативам, в рамках яких економісти Мані-
тобського університету Дерек Хам та Уейн Сімпсон оцінили 
вплив базового доходу на пропозицію праці: робочий час знизив-
ся на 1% для чоловіків, 3% – для заміжніх жінок, 5% – для неза-
міжніх жінок, а вільний час використано на родину та освіту [7]. 
Евелін Фогет провела квазіекспериментальний аналіз, в якому 
порівняла результати здоров’я учасників експерименту з іншими 
мешканцями Манітоби і виявила зменшення відвідування лікарні 
(на 8,5%), випадків травматизму на роботі, сімейного насилля, 
кількості консультацій щодо психічних захворювань [6]. Конста-
товано отримання внаслідок базового доходу спектру медичних 
та соціальних благ, зокрема, довших відпусток по вагітності та 
пологах, кращих результатів навчання, харчування, фізичного та 
психічного здоров’я, меншого навантаження на інші соціальні 
програми. 

З січня 2008 р. по грудень 2009 р. в громаді сіл Oтживеро-
Oмітара Намібійською коаліцією з базових доходів був реалізо-
ваний пілотний проект із виплатою основного доходу за рахунок 
пожертв німецької протестантської церкви, внесків німецького 
міністерства з питань співробітництва та індивідуальних внесків 
німецьких та намібійських громадян, часткові виплати за яким 
зберігалися до 2012 р. 

Як результат експерименту констатовано зниження частки 
дітей, які недоїдають (з 42% у листопаді 2007 р. до 10% у листо-
паді 2008 р.), кількості людей з доходом нижче межі бідності (з 
76% до 37%), збільшення відвідуваності школи (на 40%), падіння 
загального рівня злочинності (на 42%). Створення комітету, що 
займався фінансовою освітою мешканців для більш ефективного 
використання отриманих виплат, дозволило констатувати зрос-
тання соціальної активності громади [2]. За період пілоту дохід 
громади перевищив фактичну суму грантів, бо громадяни брали 
участь у більш продуктивній економічній діяльності, зокрема, у 
власному малому бізнесі (питома вага зайнятого населення стар-
ше 15 років збільшилася з 44% до 55%). Дохід місцевої лікарні 
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збільшився у 5 разів, оскільки пацієнти отримали змогу платити 
за візит, що дозволило розвиватися ринку медичних послуг. Ба-
зовий дохід сприяв створенню місцевого ринку за рахунок збіль-
шення купівельної спроможності домогосподарств, скороченню 
їхніх боргів (з 1215 до 772 дол США), росту заощаджень. Вве-
дення базового доходу зменшило залежність жінок від чоловіків 
та загальний рівень злочинності, відбулася значна міграція у се-
ла, де проживали отримувачі виплат. Але вже у травні 2012 р. 
лідер громади Отживеро-Омітара Ернст Гарісеб заявив про від-
сутність розвитку та перспектив після експерименту. Наразі пуб-
лічного доступу до результатів експерименту або подальших дос-
ліджень немає, але економісти вважають, що розширення пілоту 
на всю Намібію наразі неможливо з фінансових причин. 

Програма базового доходу в Уганді випадковим чином при-
судила безпідприємницькі гранти 535 заявникам віком від 15 до 
35 років для підвищення якості і вартості робочої сили.  

Результати показали, що програма збільшила активи бізне-
су на 57%, робочий час на 17% та заробіток на 38%. Багато учас-
ників проєкту заснували власні підприємства, створюючи можли-
вості роботи для інших [12]. Але вже через 5 років після поперед-
нього обстеження спостерігалися інші результати: у групі отри-
мувачів у порівнянні із контрольною групою загальний дохід не 
був вищим, а заробіток став меншим на 4,6%. При цьому рівень 
володіння дорожчими та новими основними засобами зберігся, а 
рівень здоров’я дітей у таких родинах був кращим у порівнянні із 
контрольною групою. Як підкреслюють дослідники, грошова до-
помога не стала катапультою із бідності, але допомогла людям 
швидше врятуватися від жахливої нужденності [10]. 

З 2010 р. в Індії були організовані пілотні схеми, що охоплю-
вали понад 6 тисяч осіб в Мадх’я-Прадеш і мали перевірити 
вплив базового доходу на умови життя, включаючи здоров’я, хар-
чування, навчання в школі, роботу, виробництво, споживання, 
заощадження, статус жінки, а також становище соціально неза-
хищених груп. 

Найбільший з пілотів базувався на методології рандомізо-
ваного контролю: у випадковій вибірці з 8 сіл кожен чоловік, жін-
ка та дитина отримували щомісячну індивідуальну грошову до-
помогу протягом 17 місяців, а в контрольній групі з 12 подібних 
сіл ніхто не отримував переказів. Для оцінки ефектів була розроб-
лена серія оціночних опитувань, починаючи з базового перепису 
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домогосподарств у всіх 20 селах безпосередньо перед початком 
грошових виплат, проміжного опитування випадкової вибірки до-
могосподарств через дев’ять місяців, остаточного опитування ще 
через 12 місяців та опитування після закінчення пілотного дослі-
дження [8]. 

Основні результати пілоту, узагальнені організаторами, 
представлені у табл. 2 і представляють собою значні покращен-
ня як в соціальному, так і в економічному аспектах життя.  

 
Таблиця 2. 

Результати експерименту із впровадження безумовного  
доходу у Мадх’я-Прадеш (Індія) 

 

Сфера  
результатів 

Сутність результатів 

Фінансова 
грамотність 

- відкриття банківських або кооперативних рахунків кож-
ному реципієнту; 
- залучення до управління рахунками жінок;  
- збільшення безготівкових заощаджень 

Житло - покращення стану житла (ремонт, переоснащення, бу-
дівництво); 
- використання кращих джерел енергії для приготування 
їжі; 
- перехід на кращі джерела питної води 

Харчування - збільшення ваги дітей до встановленого ВОЗ рівня; 
- урізноманітнення раціону харчування за рахунок фрук-
тів та овочів; 
- збільшення відсотку населення з достатнім рівнем хар-
чування (з 50% на початку експерименту до 78% та 82% 
під час проміжного та фінального опитування відповідно) 

Охорона 
здоров’я 

- зменшення частоти захворювань, збільшення випадків 
регулярного лікування; 
- збільшення витрат на медичне лікування, розвиток 
державної медицини, залучення приватної; 
- зменшення рівня тривожності населення; 
- збільшення рівня імунізації; 
- збільшення кількості медичних страховок 

Люди з  
інвалідністю 

- покращення доступу до продуктів харчування та медич-
ної допомоги; 
- зростання ролі людей з інвалідністю в сільському сус-
пільстві; 
- зростання економічної активності людей з інвалідністю 
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Продовження табл. 2 
Сфера  

результатів 
Сутність результатів 

Освіта - збільшення відвідуваності школи дітьми, зокрема, за 
рахунок зменшення залучення дітей шкільного віку до 
праці; 
- зростання витрат на канцтовари, шкільне взуття та 
одяг, транспортних витрат; 
- підвищення якості освіти у державних школах, зрос-
тання можливостей навчання у приватних 

Економічний 
розвиток 

- збільшення робочого часу, продуктивності праці, до-
ходності бізнесу; 
- розвиток власного господарства та малого бізнесу, 
зокрема, серед жінок-робітниць; 
- придбання інструментів та запасів для виробництва 
(швейні машини, худоба, насіння, добрива) 

Заощадження - значне скорочення заборгованості селян;  
- значне збільшення заощаджень; 
- підвищення ліквідності домогосподарств 

Політичні на-
слідки 

- зменшення реципієнтів інших соціальних програм; 
- зменшення претендентів на оплачувані соціальні ро-
боти 

Складено авторами за [8]. 
 

Цей пілотний проект мав позитивні соціальні наслідки через 
роки після його завершення: через чотири роки повністю або 
частково збереглися поліпшення щодо вирішення гендерної 
проблеми (зростання ролі жінок при прийнятті фінансових рі-
шень у родині та збільшення кількості дівчат в освіті) та зміни за-
гальної поведінки населення, але економічні показники погірши-
лися, а заборгованість селян повернулася на рівень до початку 
експерименту. Соціолог Сарат Давала стверджує, що базовий 
дохід має глибокий психологічний вплив і навіть коли надається 
на короткий період, залишає тривалий позитивний ефект через 
почуття економічної безпеки людей, що є найціннішим результа-
том експерименту [5]. 

Експеримент у Фінляндії розпочався у 2016 р. та тривав два 
роки. Державна соціальна агенція Kela вибрала 2000 безробіт-
них громадян для виплати щомісячного гранту незалежно від ін-
ших умов. Уряд мав на меті вивчити поведінку людей на ринку 
праці в умовах базової фінансової підтримки.  
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Аналіз результатів експерименту триває, але оприлюднені 
попередні висновки за результатами телефонного опитування 
усіх учасників та 5000 осіб контрольної групи: учасники констату-
вали зменшення проблем зі здоров’ям, зростання впевненості у 
майбутньому та можливості впливати на суспільні проблеми (на 
8% зросло задоволення життям, на 6% – довіра до людей, на 
21% – впевненість у своєму майбутньому, на 22% – віра у здат-
ність впливати на суспільство, на 17% покращилося фізичне та 
психічне здоров’я, на 16% – концентрація, на 26% – фінансова 
безпека, стрес знизився на 17%, депресія – на 37%) [3]. У той же 
час експеримент мав дуже невелику цільову групу людей з усієї 
країни, що не дозволило оцінити вплив на громаду і реакцію рин-
ку, а також не призвело до підвищення рівня оплачуваної зайня-
тості для учасників. 

Таким чином, можна узагальнити досвід пілотів базового 
доходу: 

1. Основною метою проведення експериментів було дослі-
дження впливу безумовних виплат на зайнятість та боротьба з 
нужденністю. З цієї точки зору слід констатувати повну успіш-
ність пілотів. Основні доведені тези: безумовний дохід є дієвим 
інструментом подолання бідності, а наявність безумовних виплат 
не зменшує трудової активності реципієнтів. З іншого боку викли-
кає занепокоєння залежність подальшої долі експериментів не 
від їх успішності чи навіть можливостей фінансування, а від полі-
тичної волі організаторів. 

2. Фокусні групи з доходом на межі бідності та з молодого 
покоління отримувачів допомоги краще реагують на базовий до-
хід, ніж більш забезпечені та більш дорослі верстви населення. 
Дана теза ставить під питання доцільність застосування базово-
го доходу у розвинених країнах, тим більше, що корелюється із 
такими результатами [4]: у квітні 2016 р. 64% з десяти тисяч опи-
таних громадян країн ЄС стверджували, що проголосували б за 
впровадження базового доходу на референдумі, а у червні 
2016 р. на референдумі з цього питання у Швейцарії 76,9% висту-
пили проти даної ініціативи. 

3. Основними результатами пілотів є соціальні, що супрово-
джуються тимчасовими економічними покращеннями. Саме під-
вищення загального задоволення життям та вирішення соціаль-
них проблем, зокрема, гендерної нерівності та залучення людей 
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з інвалідністю у суспільство, є значущими результатами, що за-
лишаються на довгу перспективу. 

4. Виходячи із умов та масштабів пілотів, пряма екстрапо-
ляція їх результатів на майбутнє неможлива, що викликає пот-
ребу застосування засобів чисельного моделювання та/або роз-
ширення експериментів. Такої ж думки дотримується Отто Лехто 
[9], який стверджує: безумовний базовий дохід є політично здійс-
ненним та соціально бажаним, його результатами виступає еко-
номічна ефективність та соціальний добробут, а найбільшою 
проблемою є адміністрування. 

Висновки. За результатами проведеного дослідження мож-
на констатувати загальну успішність експериментів із впрова-
дження часткового базового доходу лише щодо довгострокових 
соціальних результатів. Рішення економічних проблем можливе 
тільки на короткострокову перспективу і стосовно верств насе-
лення, які перебувають  на межі бідності. Також зафіксована 
пряма залежність долі експериментів від політичної волі органі-
заторів та необхідність залучення інструментів чисельного мо-
делювання для екстраполяції результатів пілотних проєктів.  

Ідентифікація факторів впливу для побудови чисельної 
моделі експерименту з упровадження базового доходу буде на-
прямом подальших досліджень. 
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