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Секція 1.
ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ У ВИМІРІ ІСТОРІЇ
ТА СУЧАСНОСТІ
В.Д. Базилевич, д-р екон. наук., проф.,
чл.-кор. НАН України,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
ІМПЕРАТИВИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЕРЕД ГЛОБАЛЬНИМ МАЙБУТНІМ
Посилення нестійкості світової економіки, глобальна дестабілізація
політичної ситуації, загострення екологічних проблем та соціально-трудові
конфлікти, пов’язані із прагненням зберегти сформовані систем соціальних
гарантій і якості життя за умов кризи держави загального добробуту
засвідчують вичерпання існуючої моделі цивілізаційного розвитку та
невідповідність панівних доктринальних шкіл економічної теорії глобальним
викликам сучасності.
Укорінення економічної науки в нову реальність спричиняє парадигмальні
зрушення в межах її предметного поля, актуалізуючи проблематику
загальнолюдських цінностей, довіри та справедливості. За умов, коли вектор
етичного вибору та моральних імперативів соціально-економічного розвитку
набуває екзистенційного характеру, аксіологічна складова економікотеоретичного знання набуває нових відтінків та масштабів. Йдеться про
посилення професійної добросовісності, підвищення якості результатів
наукових досліджень, покликаних уособлювати не лише прагматичноорієнтовану ринкову діяльність, але й глибинні духовно-ціннісні засади
національного буття та ідей, які пропонуються суспільству.
Істотні та знакові події кінця ХХ – на початку ХХI ст. дають вагомі
підстави стверджувати, що визначальними інтегруючими тенденціями та
найважливішими каталізаторами парадигмальних зрушень в межах сучасного
інтелектуального ландшафту є екологізація та гуманізація соціальноекономічного розвитку. Нині екологічна проблематика перетворилась на одну з
найбільш гострих та дискусійних напрямів досліджень в різних сферах
наукового пізнання, однак дієвих способів та механізмів вирішення глобальних
екологічних проблем поки що не запропоновано. В політекономічному вимірі
йдеться про формування екологічної економіки, що бере до уваги такі новітні
явища та процеси:
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- екологізацію ринкових відносин у ключових секторах економіки,
посилення екологічної відповідальності товаровиробників і утвердження
екологічності та енергоефективності товарів і послуг у якості визначального
чинника їхньої конкурентоспроможності на світових ринках. Підтвердженням
цьому є інкорпорування показників екологічної безпеки в рейтинги
інвестиційної привабливості країн світу, розвиток систем добровільної
екологічної сертифікації і механізмів відстеження легальності походження
продукції, підвищення ролі екологічного чинника в політиці державних
закупівель розвинених країн і глобальних корпорацій, витіснення з їхніх ринків
суб’єктів, які не задовольняють екологічним стандартам;
- екологізацію базових елементів економічного механізму координації
господарського розвитку. Йдеться про використання державою цінових
механізмів для залучення інвестицій в енергозберігаючі технології,
переорієнтацію ціноутворення на стимулювання відповідального витрачання
електроенергії, удосконалення технологій та освоєння нетрадиційних джерел
енергії. Важливо взяти до уваги, що глобальна економічна рецесія та згортання
масштабної державної підтримки відновлюваної енергетики в країнах
Європейського Союзу суттєво модифікують державну стратегію в цій сфері. На
перший план виходить виробництво «конкурентоспроможної енергії»,
усунення «екологічно або економічно шкідливих субсидій» та розробка
«ефективних та економічно обґрунтованих схем підтримки відновлюваної
енергетики», принциповими умовами подальшого розвитку якої визначені
«економічна ефективність, розвиток ринкових механізмів і стабільність
мереж» [7];
- екологізацію оцінювання ефективності економічної діяльності,
усвідомлення того, що екологічно чисті виробництва сприяють підвищенню
конкурентоспроможності продукції, зниженню нераціональних витрат за
статтею штрафних екологічних санкцій на мiкрорівні; забезпечують зменшення
витрат на ліквідацію наслідків надзвичайних екологічних ситуацій на макро- та
глобальному рівнях, сприяючи реалізації цілей сталого розвитку. Показовим у
цьому контексті є заміна Індексу екологічної стійкості (The Environmental
Sustainability Index) Індексом екологічної ефективності (The Environmental
Performance Index) як важливої складової Індексу розвитку людського
потенціалу (Human Development Index), що публікується в межах спеціальної
серії доповідей ПРООН;
- екологізацію системи і методик обчислення економіко-статистичних
показників, що використовуються для аналізу та прогнозування процесів
господарського розвитку як наслідок усвідомлення глобальності екосистем,
згубний вплив на які в одному регіоні світу не може бути компенсований
зменшенням антропогенного навантаження в іншому [5].
Що стосується духовно-інтелектуальної сфери сучасного світу, то етизація
наукових досліджень постає найважливішою складовою процесу їхньої
зростаючої антропологізації. У цьому контексті увагу дослідників все більше
привертають людиноцентричні аспекти економічних процесів і явищ, що
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втілюється у формуванні та розвитку гуманітарної економіки, яка бере до уваги
глибокі зміни в світових тенденціях розвитку людини, процесах трудової
діяльності, соціально-трудових відносинах та в структурі зайнятості, зокрема:
- кардинальну зміну умов праці та реалізації фундаментальних духовних
потреб людини у пізнанні та творчості під впливом так званої НБІКСреволюції, пов’язаної з конвергентним розвитком нано-, біо-, інфо-,
когнітивних і соціогуманітарних технологій [1, с. 13]. Йдеться не лише про
сучасні досягнення в сфері науки і техніки, формування нових галузей
економіки та способів організації виробництва, а й про нові форми
соціальності, ціннісні орієнтири, нове розуміння сутності й природи людини. В
цьому контексті «гуманітаризм» економічної науки націлений на пізнання
людини з усіма її почуттями, недоліками і чеснотами, що лежать в основі
господарських зв’язків, подій і процесів [4, с. 5]. На думку одного із сучасних
представників гуманітарної економіки Едварда Хадаса, економіка є наукою про
людину, відтак «економістам слід знати те, що є суттєвим для людини» [9,
с. 65];
- формування економічних основ гуманізації господарських процесів на
основі нагромадження та розширення альтернатив використання людського
потенціалу. Безперервний процес вдосконалення якісних характеристик робочої
сили, затребуваність інтелектуального капіталу та підвищений попит на
послуги, орієнтовані на розвиток унікальних навичок і талантів людини,
вбудовуються у механізм саморегулювання економіки знань, постаючи
об’єктивним імперативом сучасного глобального економічного розвитку;
- поширення трансграничного розподілу та використання трудових
ресурсів, зростання масштабів інтегрованої робочої сили та підвищення вимог
до фінансування її відтворення та використання у суспільному виробництві.
Зазначені процеси не лише модифікують ринок робочої сили, але й
породжують небачені раніше загрози та ризики, пов’язані з посиленням впливу
ірраціональних компонентів економічної поведінки індивідів на динаміку
господарської еволюції.
Таким чином, розвиток світової економіки на початку XXI ст.
ознаменувався низкою процесів і потрясінь, які засвідчили, що усталені
уявлення щодо взаємовідносин між економічними суб’єктами зазнають
кардинальних змін, а революціонізуюча тенденція до розгортання «суспільства
знань» є амбівалентною та глибоко суперечливою. У цьому контексті
необхідною умовою релевантної відповіді економічної науки на глобальні
виклики сучасності є формування і поширення нового бачення економічних
проблем і нових підходів до їх вирішення, зокрема акцентування на
екологоцентричності та людиноцентричності нової наукової картини світу та
методології дослідження економічного розвитку науковою спільнотою.
Загальновизнано, що сьогодні Україна перебуває на вістрі екологоекономічних та соціальних проблем. Нині вона посідає 95 місце із 170 країн
світу за індексом екологічної ефективності та 83 місце із 176 країн світу за
індексом розвитку людського потенціалу [6, 8]. Вирішення зазначених проблем
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потребує інкорпорування стратегії екологобезпечного та соціальноорієнтованого розвитку в рамки загальнонаціональної стратегії модернізації
економіки, радикальної перебудови суспільної свідомості й моралі, формування
принципово нових світоглядних орієнтирів і цінностей індивідуальної
відповідальності кожного за прискорення гармонійного руху у відповідному
«еволюційному каналі».
Йдеться про розбудову суспільного устрою, заснованого на діяльності
правової держави та розвиненого громадянського суспільства, що уможливлює
оптимальне поєднання свободи й соціального контролю; інституційне
забезпечення екологізації економіки, що базується на інтеграції соціальноекологічної відповідальності влади, бізнесу та індивідів в межах глобальної
світогосподарської системи, кардинальну зміну всіх форм і напрямів соціальної
діяльності, зокрема наукової і освітньої [2; 3; 10]. У цьому контексті економічна
наука покликана визначати глибинні засади, шляхи та засоби утвердження
окреслених імперативів економічного розвитку, а економічна освіта −
формувати на цій основі новий системний світогляд, що ґрунтується на
визнанні самоцінності людського життя, його гармонійної коеволюції з
природним і соціальним середовищами.
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ЛОГІКО-ІСТОРИЧНІ ОСНОВИ ПАРАДИГМАЛЬНИХ ЗРУШЕНЬ
В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ ХХI СТОЛІТТЯ
Світ перебуває у глибокій системній кризі, яка охопила всі сфери життя
людини. Найбільш яскраво вона проявляється в економіці, що обумовлює через
досить складні механізми розвиток кризових явищ у політиці та культурі.
Справа не тільки в динаміці ВВП, зайнятості та цін, а й у системному
відтворенні глибоких глобальних диспропорцій, що породжує загострення
суперечностей, напругу, конфлікти і війни. Зростає відчуження реальної
економіки і фінансової сфери, громадянського суспільства і влади, бідних і
багатих країн, різних соціальних і релігійних груп, багатоманітних мережевих
структур. Економічна теорія, представлена мейнстрімом, виявилася не здатною
відповісти на виклики часу і була піддана нищівній критиці на всіх рівнях. На
предметному полі економічної теорії з’явився цілий ряд альтернативних
економічних течій, які пропонують нові підходи до осмислення сучасних
реалій, але ще не стали консолідованими і достатньо впливовими.
Сучасна криза може бути пояснена випадковим збігом обставин,
помилками економістів і політиків. Навпаки і помилки, і перебіг подій
необхідно зрозуміти як моменти реалізації об’єктивної логіки сучасного етапу
розвитку суспільства. Найбільш системним виразом сучасних логікоісторичних змін є перехід від індустріально-ринкової до інформаційномережевої економіки. Цей процес є закономірним результатом історичного
розгортання сумісно-розділеної праці як вихідного економічного відношення.
Останнє сформувалося у натурально-господарській системі, а далі через
історичний розвиток, з одного боку, розподілу і обособлення праці, а з іншого –
її кооперації та усуспільнення, і пов’язаний з цим техніко-технологічний
прогрес втілилося у сучасній індустріально-ринковій системі, яка почала
трансформуватися у інформаційно-мережеву економіку.
Цей процес означає суттєві зміни у закономірностях функціонування і
розвитку економіки, що обумовлює необхідність теоретично відображення цих
змін. Але сучасна економічна теорія сформувалася як теоретичне
віддзеркалення індустріально-ринкової економіки, яка функціонує на
принципово інших засадах порівняно з інформаційно-мережевою економікою.
Тому застосування її теоретичних положень на практиці не приводить до
очікуваних результатів.
Перехід до інформаційно-мережевої економіки робить інформацію
пануючою формою продукту, на виробництво якого витрачається все
зростаюча частка суспільного часу. Інформація перетворюється в домінуючу
форму багатства. Мова йде не про те, що інші форми багатства зникають, а про
18

МАТЕРІАЛИ ІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
їх субординацію. Значення виробництва, розподілу, обміну і споживання
інформації у суспільному відтворенні значно зростає і набуває визначального
характеру. А інформація за своєю природою є всезагальним благом, природним
середовищем та організаційною формою, існування якого є мережа. Тому
інформаційна економіка з необхідністю стає інформаційно-мережевою.
На відміну від звичайних матеріальних благ, споживання інформації одним
суб’єктом не виключає її споживання іншими суб’єктами. В процесі передачі
інформації, її обміну, ніхто нічого не втрачає, а всі тільки збагачуються
знаннями. Зробити інформацію загальною власністю – означає зробити
кожного індивіда її власником. Індивідуальна і загальна (суспільна) власність у
цьому випадку діалектично збігаються. Нічого подібного не може бути з
матеріальними благами. Тому застосування принципів приватної власності до
виробництва та обігу інформації є неадекватним і веде до негативних явищ,
стримування науково-технічного і людського прогресу, зростання
диспропорцій у розподілі доходів і т. ін.
Зрозуміло, що закони відтворення інформації істотно відрізняються від
законів, які регулюють відтворення матеріально-речових благ. Але сучасне
суспільство намагається регулювати економічні відносини, що виникають з
приводу виробництва, розподілу, обміну і споживання інформації, на основі
уявлень і системи категорій, що сформувалися на базі індустріально-ринкового
господарства. Така регуляція не може бути адекватною новій економічній
структурі, що формується. З цим пов’язані невизначеність правового поля і
конфлікти у сфері інтелектуальної власності. Це також є чинником, що сприяє
майновому розшаруванню членів суспільства й актуалізує питання про
справедливість розподілу суспільного продукту і доходів.
Саме у зв’язку з цим у Європі виникли цілі політичні рухи, «піратські
партії», які борються за громадянські права і свободи в інформаційному
суспільстві, за вільне розповсюдження знань, некомерційний обмін
інформацією, реформи законодавства у галузі інтелектуальної власності,
патентів і копірайта. Вони виходять з того, що інформація в силу своєї
специфіки не може розглядатися як звичайний комерційний товар і є надбанням
всього суспільства [3, с. 72–73].
Істотно змінюється характер праці. Праця все більше стає всезагальною.
Теоретичною основою розуміння всезагальної праці є концепція суміснорозділеної праці [1, с. 263–269, 322–346]. Всезагальна праця є тією ж суміснорозділеною працею, яка пройшла через історичний розвиток своїх сторін
(сумісності та роздільності) до рівня взаємовідношення протилежностей і
злиття останніх у новій єдності. Всезагальною є, наприклад, наукова праця, в
якій учений у своїй індивідуальній діяльності кооперується через науковий
спадок, сучасні засоби інформації, систему Інтернет з діяльністю своїх
попередників і сучасників. При цьому така кооперація не обмежена в часі і
просторі. Індивідуальна за формою праця окремого ученого є за своїм змістом
всезагальною. А результат праці вченого є за своєю суттю результатом
діяльності суспільства протягом всієї історії його розвитку. І якщо виникає
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питання про частку окремого вченого в цьому загальному результаті, то його
потрібно вирішувати не на принципах приватної власності на інтелектуальний
продукт, а на принципах всезагальної власності як історичної форми суміснорозділеної власності, в якій приватна власність є лише одним із моментів
складної системи відносин привласнення. На жаль, проблема у такому вигляді
ще не усвідомлена в суспільстві.
Мережеві блага мають зовсім інші закони функціонування порівняно зі
звичайними (ординарними) матеріальними благами, які задовольняють потреби
людей своєю фізичною формою. Письмовий стіл, наприклад, служить для того,
щоб за ним зручно було писати або читати. Саме матеріальна форма столу
створює цю споживну вартість. На відміну від цього мережеві блага мають
корисність, яка виявляється тільки через мережеві зв’язки. Закономірності
зміни їх корисності істотно відрізняються від закономірностей руху корисності
ординарних благ. Якщо корисність ординарних благ зменшується із зростанням
їх кількості, то корисність мережевих благ із збільшенням їх кількості зростає.
Наприклад, чим більше учасників мобільного зв’язку, тим більше його
корисність і, отже, більша корисність мобільних телефонів. Хоча мобільний
телефон відноситься до змішаних благ: з одного боку, це мережеве благо,
оскільки воно представляє ланку мобільного зв’язку, і чим більше учасників
мережі, тим більша корисність телефону; з іншого боку – це ординарне благо,
оскільки другий мобільний телефон у одного і того ж суб’єкта має меншу
корисність у порівнянні з першим.
Попит на мобільний зв’язок як мережеве благо росте з розширенням
мережі. Тому крива попиту на мережеві блага має зовсім інший вигляд, ніж
крива попиту на ординарні блага. Вона зростає із збільшенням учасників
мережі. А якщо, наприклад, у структурі ВВП половина благ є ординарними, а
друга половина мережевими, то який вигляд буде мати крива сукупного
попиту? Зрозуміло, що всі моделі, побудовані на парадигмі індустріальноринкової економіки, у цій ситуації виявляться неспроможними. Потрібні
моделі, які будуть побудовані з урахуванням закономірностей інформаційномережевої економіки.
Разом з формуванням інформаційно-мережевої економіки відбуваються
зміни в соціальній організації суспільства і в характеристиках людини.
Формується мережеве суспільство і мережева людина – нетман (Netman) [1,
с. 17–18; 2, с. 560–562], який має нетрадиційні характеристики і поведінку.
Розвиток мережевості носить суперечливий характер. З одного боку, він
відкриває нові, небачені в минулому, можливості людського прогресу, з іншого
– породжує ризики фрагментації особистості і суспільства, дестабілізації, хаосу
та різноманітних конфліктів.
На сучасному етапі в переході від індустріально-ринкової до
інформаційно-мережевої економіки основоположним стає суперечність між
глобалізацією, що реалізується через інформаційно-мережеві та фінансовоекономічні структури, і просторовою локалізацією матеріальних і трудових
ресурсів, які не можуть рухатися із швидкістю інформації та фінансових
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потоків. У способах розв’язання цієї суперечності з урахуванням взаємодії
принципово різних законів індустріально-ринкової та інформаційно-мережевої
економіки необхідно шукати відповіді на питання формування нової парадигми
економічної теорії ХХI століття. Ключовими для переосмислення всього
категоріального ряду в ній стають такі поняття, як інформація, мережа,
сумісно-розділені відносини, всезагальна праця і всезагальна власність,
глобалізація і локалізація, вартість як просторова локалізація часу
[1, с. 297–320], закони попиту і пропозиції на мережеві блага, накопичення
інформації і здібностей та інші, які наповнюють категорії індустріальноринкової системи новим змістом.
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ПАРАДИГМАЛЬНІ ЗРУШЕННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ ХХІ СТ.
М.І. Звєряков, д-р екон. наук, проф.,
Одеський національний економічний університет
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ В УМОВАХ НОВИХ
ІСТОРИЧНИХ ВИКЛИКІВ
Багато високорозвинених країн світу, а також країни, що розвиваються, які
виникли на пострадянському просторі, включаючи Україну, переживають
складні економічні проблеми, породжені самою суперечливою природою
господарського ладу, іменованого капіталізмом.
Криза світової господарської моделі, що склалася, є вираженням
внутрішніх протиріч самого капіталізму як соціально-економічної системи,
втратою його здатності вирішувати назрілі господарські й соціальні проблеми.
Якщо абстрагуватися від історичного й логічного зв’язку, форми й змісту
сформованого господарського ладу, то неможливо виробити тих конкретноісторичних понять, що відображають суть справи й розкривають протиріччя
нинішнього етапу його розвитку. І навпаки, якщо ж дійти до суті цих понять, то
зможемо зрозуміти історичний зв’язок сучасних моделей капіталізму із
внутрішньою природою самого капіталізму як господарського ладу.
Все це є певним викликом економічній теорії, яка повинна знайти відповіді
на ряд складних питань породжених суперечливим розвитком сучасного
глобального та національного ринкового господарства. Економічна теорія,
розкриваючи сутність нинішніх протиріч сформованих господарських моделей
капіталізму, може виявити суперечливу єдність цих моделей, а, отже, і
суперечливу єдність самого капіталізму.
В історизмі форма капіталізму проявляє себе історизмом його змісту. І
хоча такий прояв не завжди здійснюється адекватно, шлях до пізнання
внутрішніх протиріч сучасного капіталізму лежить через історію форми до
конкретного історизму змісту. Адже не тільки форми історичні, але й
історичним є зміст капіталізму. Сутність капіталізму не статична, вона
історична. Цю сутність не можна створити, змоделювати, її як сутність можна
тільки відкрити в реальній історії. Вона, сутність капіталізму, не визначена
історією, а стає такою і розвивається в процесі історії. А сама історія
капіталізму є процесом становлення його сутності.
Одним із важливих аспектів дослідження змісту й форм сформованих
моделей господарювання є необхідність виділення різних рівнів їхньої
організації. Як відомо, економічна дійсність усіх ринкових моделей
господарювання є далеко не однорідною. Власне економічну сферу дійсності
становить сфера матеріальних відносин виробництва це – сфера виробничих
відносин і об’єктивних економічних законів. Оскільки розглянута сфера
економічної дійсності утворює базис усіх суспільних відносин, остільки
протиріччя, внутрішньо властиві їй, формують основу всієї системи протиріч,
притаманних соціальним відносинам капіталізму. У той же час економічна
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дійсність не обмежується сферою виробничих відносин і економічних законів,
що фіксують внутрішні стійкі причини й зв’язки цих відносин. Крім глибинних
матеріальних відносин, економічна дійсність включає й сферу безпосередньо
господарської діяльності, що, з боку свого змісту, являє собою сферу
практичного використання об’єктивних економічних законів.
Ця сфера безпосередньої господарської діяльності відрізняється тим, що
тут представлено не просто економічні відносини, а такі відносини, які
опосередковані політикою, правом, іншими суспільними відносинами. Усі вони
в сукупності утворюють відносини господарювання в межах певного
суспільства. Хоча зміст цих відносин визначається, в остаточному підсумку,
типом економічних відносин і властивих їм законів, національна господарська
модель саме й відрізняється від інших тим, якою мірою усвідомлені й
використовуються економічні закони в господарській практиці.
Не можна змішувати найбільш істотні характеристики капіталізму як
соціально-економічної формації з певними конкретно-історичними формами
його практичної реалізації, тобто формами господарювання. Ці форми можуть
адекватно або, навпаки, ілюзорно відображати протиріччя економічних
відносин. Кожна з цих форм нерідко випробовує на собі вплив випадкових
обставин, зовнішніх впливів суб’єктивного характеру.
Коли об’єктом теоретичного аналізу стає лише зовнішня форма без
дослідження сутності характеристик предмета, то виникає спокуса
сконструювати ту або іншу модель розвитку господарства. Таке «модельне»
мислення нав’язує історії свої сценарії розвитку. Потім конструктори цих
моделей дивуються, що їхні проекти не втілюються в життя. Вони просто
забувають, що мислення рухається через історизм форми до історизму змісту.
Про цей методологічний підхід доводиться нагадувати у зв’язку з аналізом
безлічі моделей нової індустріалізації й модернізації економіки на базі
впровадження інноваційних технологій. Якщо під модернізацією мати на увазі
техніко-технологічні, структурні й інноваційні зміни в економіці, спрямовані на
підвищення ефективності господарської діяльності й конкурентоспроможності
товаровиробників, то до такої проблеми треба підходити конкретно історично.
Це означає, що апріорі сконструйованої моделі модернізації для тої або іншої
країни не існує. Кожна з пострадянських країн має набір конкретно-історичних
умов економічного, соціального й політичного характеру, звідси виробити
якусь універсальну модель модернізації економіки й суспільства навряд чи
можливо.
При пошуку моделі модернізації промислова політика не може
ґрунтуватися на певних, заздалегідь сконструйованих теоретичних моделях, а
повинна враховувати єдність історичного розмаїття, коли факти господарського
життя вибудовуються в певну логічну лінію. Світовий історичний досвід
індустріалізації й модернізації економіки свідчить, що відправною точкою
слугував прискорений розвиток споживчого сектора: сільського господарства,
легкої й харчової промисловості, транспортної інфраструктури, житлового
будівництва. Так здійснювалося становлення індустріальної економіки в кінці
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XIX на початку XX ст. в Україні. У радянський період у межах прийнятої нової
економічної політики була спроба відродити індустріалізацію шляхом розвитку
споживчого сектора. Однак згортання непу означало, що керівництвом країни
був прийнятий курс на форсовану модернізацію за рахунок ресурсів аграрного
й споживчого секторів економіки.
Нинішня, третя спроба нової індустріалізації, навіяна поверхневими
уявленнями про інноваційний розвиток високорозвинених країн в умовах
глобалізації. Здається, що якщо забезпечити форсоване впровадження
інновацій, насамперед у сферу виробництва, то можна буде досягти вищого
ступеня технологічного й економічного розвитку. Але, як справедливо
відзначають деякі автори, «новели XXI ст. не приживуться в економіці, що не
вирішила завдання XX ст., електронний капіталізм не створиш, минаючи
ситцевий» [3, с. 16]. Інакше кажучи, вироблення підходів до процесу
модернізації не повинне виходити з бажаного ідеалу, а враховувати ті
конкретно-історичні обставини, у яких перебуває та або інша країна.
Якщо враховувати той факт, що світ сьогодні розділений, як і колись, але
вже не ідеологією, а технологією, а здатність продукувати нові знання та
трансформувати їх у нові технології й товари стала головною умовою
економічного зростання та конкурентоспроможності національної економіки,
то ці далекі орієнтири повинні стати головною метою на довгому й
поступальному шляху модернізації країн, що виникли на пострадянському
просторі.
Вихідним пунктом руху повинна бути та конкретна точка на історичних
координатах, у якій перебуває та або інша країна. Визначивши цю точку, можна
окреслити сукупність тих послідовних дій, спрямованих на модернізацію
економіки конкретної країни. При визначенні вихідного пункту руху на шляху
модернізації варто відмовитися від нав’язливих стереотипів і не переоцінити
того місця, що посідає та або інша країна у світі.
Стосовно України не можна не враховувати економічні реалії, що виникли,
насамперед, у матеріальному виробництві і його серцевині – машинобудуванні.
Не маючи «машинобудівного ядра саморозвитку», тобто набору
машинобудівних галузей, що забезпечують, з одного боку, самовідтворення, а з
іншого боку – створення знарядь праці для всіх інших секторів економіки,
неможливо ввійти до кола країн, що переборюють свою технологічну
відсталість від лідерів сучасної глобальної економіки. Привертає на себе увагу
той факт, що високорозвинені країни переводять деякі підприємства
машинобудування в країни другого й третього рівнів індустріального розвитку,
зберігаючи машинобудівне ядро всередині своїх виробництв. Зокрема, в обсязі
продукції промисловості частка машинобудування й обробки в різних країнах
становить 30-50%, у той час як в Україні – 12%.
Результатом відставання машинобудівної галузі є деградація виробничих
фондів. Зношене й морально застаріле обладнання не тільки не здатне
забезпечити виробництво конкурентних товарів, але й знижує продуктивність
праці робітників. По виробництву ВВП на одного працівника, що демонструє
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продуктивність національної економіки, Україна приблизно в чотири-п’ять
разів поступаються США і в три рази – країнам Європи.
Нерозвиненість машинобудівного комплексу закриває перспективи
переходу до інноваційного типу розвитку, оскільки інновації всередині країни
не буде кому асимілювати. Зникають галузі, здатні втілити інновації в готову
продукцію. У підсумку поступово формується технологічна несумісність
вітчизняної економіки з індустріально розвиненими країнами.
Усі викладені вище обставини визначають вихідні умови передбачуваної
модернізації. Якщо розвиток України й надалі буде здійснюватися відповідно
до принципів ринкового фундаменталізму, то можна з великою часткою
впевненості спрогнозувати, що назавжди буде упущений шанс реалізувати
модернізаційний проект. Зазначене вище аж ніяк не означає, що втрачено
шанси для реалізації стратегії наздогоняючої неоіндустріальної модернізації.
Головне, на нашу думку, знайти внутрішні детермінанти подолання
перманентної
економічної
кризи,
що
призвела
до
деградації
високотехнологічних секторів. Якщо не виявити внутрішні фактори, які
породжують кризу, то не можна виробити стратегію неоіндустріальної
модернізації.
Визначення кризогенних факторів, на нашу думку, є можливим шляхом
політико-економічного аналізу закономірностей суспільного відтворення. Для
безперервного процесу суспільного відтворення є необхідним постійний процес
обміну продукцією підприємств, що виробляють засоби виробництва, і в
класичній теорії відтворення називається «обмін капіталу на капітал усередині I
підрозділу». Якщо такий обмін порушується, то відбувається не тільки
згортання обсягів виробництва, але й гинуть цілі галузі.
Наприклад, в Україні за 1991-2013 рр. виробництво металорізальних
верстатів скоротилося з 37,7 тис. до 0,8 тис., тракторів – з 106 до 4,3 тис.,
вантажних автомобілів – з 25,1 тис. до 7,8 тис., легкових автомобілів – з 156
тис. до 46, автокранів з 3,7 тис. до 0 [1, с. 137–139; 2, с. 534]. Наведені дані
свідчать про звужене відтворення, отже, про формування внутрішніх
кризогенних факторів, які множилися різким і тривалим падінням інвестицій.
Порівняно з кінцем радянської епохи обсяг інвестицій в основний капітал до
початку нового сторіччя не перевищував чверті рівня 1991 р., що був одним із
найнижчих наприкінці радянської історії.
Обсяги іноземних інвестицій були мізерними та спрямовувалися в
основному в сферу послуг, а не виробництва. Інвестиційна криза, що виникла в
процесі ринкових реформ, була обумовлена відсутністю коштів у підприємств.
Основним джерелом інвестицій, приблизно 3/4 від загальної суми, становили
їхні власні кошти. Протягом 2000-2010 рр. інвестиції в основний капітал зросли
на 15%, утім таке зростання ніяк не могло відновити втрати 90-х років.
Порівняно з іншими пострадянськими країнами темпи зростання інвестицій в
основний капітал в Україні у два-три рази були нижчі та перебували приблизно
на рівні Вірменії й Грузії.
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Зростання цін на вуглеводні різко змінило платіжну ситуацію України. З
2006 р. збільшується дефіцит рахунку поточних операцій платіжного балансу.
Усе це означає, що в держави немає жодних ресурсів для вирішення завдання
технологічного прориву.
Описана вище вкрай складна господарська ситуація й формує матеріал для
написання сценарію модернізаційного проекту в Україні. Зрозуміло, що в даній
історичній ситуації вибудовувати модернізаційний проект по всіх галузях
економіки неможливо. Програма наздоганяючої неоіндустріалізації повинна
будуватися з урахуванням порівняльних переваг національної економіки.
Тут надто важливою стає правильна оцінка намічених тенденцій
економічного розвитку в світі й можливостей участі в тому або іншому
перспективному напрямку. З огляду на свої порівняльні переваги, важливо
зосередити зусилля на розвитку, насамперед, традиційних видів індустріальних
виробництв на основі високих технологій. У цьому саме й складається зміст
неоіндустріалізації.
Інакше кажучи, ми повинні виходити з можливих конкурентних переваг,
тобто зі здатності продавати свою продукцію на зовнішньому й внутрішньому
ринках за сформованими цінами ринку із суспільно-нормальним прибутком.
Якщо внутрішній ринок заповнюється вітчизняними товарами й задовольняє
внутрішній
попит,
це
означає,
що
товари
мають
внутрішню
конкурентоспроможність, тобто конкурують із вітчизняними товарами й з
імпортом у межах певних галузевих ринків. Виробники товарів, реалізованих
на внутрішньому ринку, покривають доходами свої витрати й отримують
середній
прибуток.
Як
правило,
у
нашій
країні
внутрішню
конкурентоспроможність мають товари на ринках продовольчих товарів.
Внутрішня конкурентоспроможність породжує розвиток експорту, є
передумовою зовнішньої.
У системі міжнародного поділу праці українські підприємства є
постачальниками сировинних товарів (металу, хімічних добрив, зерна й т.п.) на
зовнішні ринки. Як би не хотілося мати іншу структуру експорту, що включає
високотехнологічну продукцію, але такою є реальність, яка буде існувати ще
багато років. Ці обставини повинні враховуватися в процесі вироблення
підходів до стратегії неоіндустріалізації. Товари, що йдуть на експорт, повинні
мати більшу конкурентоспроможність за рахунок інноваційних технологій.
Отже, підвищення продуктивності праці в експортних галузях на основі
неоіндустріалізації спричинить технологічне переозброєння сполучених
галузей, створення нових сучасних робочих місць, що вимагають
висококваліфікованих фахівців.
У підсумку, зростання продуктивності праці стане умовою підвищення
оплати праці до рівня, що дозволяє відтворювати працівників у нормальному, а
не в пригнобленому стані.
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ЕПІСТЕМОЛОГІЧНА СТРУКТУРА ЕКОНОМІЧНОЇ ПАРАДИГМИ
Наукова парадигма являє собою знання, що відповідає найвищим
епістемологічним критеріям таким як: повнота, репрезентативність та
адекватність, визначеність, певність, нейтральність, неупередженість, апріорна
заданість на збереження бажаної повноти відображення предмета,
несуперечливість вихідних принципів [1, c. 416]. Епістемологічні виміри*
економічного світу, його парадигмальні характертистики включають у себе
питання сутності, природ економічного знання, проблеми, пов’язані з методами
і способами отримання економічного знання, його структурою і функціями, з
категоріальним устроєм економічної науки та її межами. ** Епістемологія в
сучасному розумінні визначається як знання про знання або теорія знання,
тобто те, що традиційно називають у пострадянській філософській та
наукознавчій літературі гносеологією чи теорією пізнання.
Для з’ясування епістемологічної структури наукової парадигми звернемося
до античних філософів. Вихідна епістемологічна позиція Аристотеля полягала в
тому, що, по-перше, в системі знання знаходимо відповідь не лише на питання
«що є», а й на питання «чому є», тобто знання фактів є першим кроком, а
з’ясування їхніх причин другим кроком або, іншими словами, епістемологія
спирається як на принцип феноменологічного описання та класифікації
«наявного», так і на принцип причинного пояснення. При цьому причинна
функція знання розглядається як його основна функція. «Люди досвіду, – писав
Аристотель, – знають фактичне положення, <що справи йдуть так-то>, чому так
не знають; між тим люди мистецтва знають чому і осягають причину» [4, с. 6–
7]. Отже головне в знанні – знання причин. Первинною категорією, за
Аристотелем, є сутність, вторинними – якість, кількість, відносини [5, c. 157].
Акцентуючи увагу на знанні причин, Аристотель зауважує, що науковий аналіз
має розглядатися крізь призму чотирьох видів суджень, які можуть бути
описані так: «який це тип?», «звідки це?», «що воно робить?», «задля чого?»[6,
с. 315]. Отже, суть концептуальних або онтологічних питань полягає у
визначенні природи причинності, а епістемологічних – у пізнанні причиннонаслідкових зв’язків та формулюванні наукових висновків з наявної інформації.
Підсумовуючи вищеназвані висловлювання, слід підкреслити, що сучасні
запитання майже не відрізняються за змістом, коли йдеться про епістемологію
або теорію знання. Першим залишається питання «що таке знання?», другим –
«як отримати (здобути) знання?» та «як переконатися про істинність знання?».
*

«епістема» у давньогрецькій мові означала «уміння», «мистецтво», «досвідченість», «знання», «наукове
знання» [2, с. 64].
**
власна версія з даного питання викладена В. Тарасевичем [3, с. 29-50].
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Відповідь на перше запитання є на перший погляд доволі простою – знання про
економічний світ як частину всесвіту окреслює його епістемологічна структура
Первинною, фундаментальною епістемологічною структурою економічної
парадигми є економічне буття та економічне суще, або за Аристотелем –
субстанційне та акциденційне буття. Аристотель наголошує на різноманітті
сущого як форми буття, на різновідтінках смислів, у яких висловлюється буття,
тобто «суще виступає в різноманітних формах» [4, с. 71–72, 158].
Перефразовуючи Гайдеггера, зазначимо, що економічне буття становить
загальну основу економічного сущого, суще ж розкриває зміст економічного
буття.
На даному структурному рівні економічне знання може бути розгорнуте за
такими епістемологічними рангами: суще 1-го порядку – економічна реальність
(потенційне буття), суще 2-го порядку – економічна дійсність (діюче буття),
суще 3-го порядку – мистецтво економіки (вторинна сутність).*
Епістемологічний аспект сущого першого порядку полягає у сукупності
знань щодо економічного змісту ресурсів та інституцій як основоположних
категорій економічної науки та господарської практики. Однак на даному рівні
вони розглядаються в контексті економічної реальності, тобто як такі, що лише
потенційно створюють передумови економічного поступу, та є «пасивними
якостями» за Аристотелем. Іншими словами, йдеться про світ можливого, що,
на переконання Лейбніца, теж є предметом знання [8, c. 217]. Ресурси та
інституції як іманентні атрибути економічного світу становлять його ядро,
серцевину. Знання про них завжди залежало від соціального середовища, від
наукового, технічного та технологічного поступу. Тобто соціальна
епістемологія, як наука про концептуальні та нормативні стандарти соціальних
вимірів знання справляє вирішальний вплив на рівень, характер, структуру
економічного знання, в даному випадку на знання про ресурси та інституції.
Дійсно знання про зазначені складові економічного світу часів давніх
цивілізацій, античності, середньовіччя, індустріалізму та новітньої (сучасної)
доби різняться кардинальним чином. Однак присутня й певна наступність у
знаннєвій інтерпретації ресурсно-інституційнихпроблем, зокрема базових
джерел продовольчих ресурсів (земля, вода, рослинний і тваринний світ),
традицій, звичаїв, соціальних та економічних норм тощо. Наприклад, така
форма міжродового та міжплемінного обміну, як реципрокність, вважається
одним з головних принципів сучасної концепції соціальної, солідарної
економіки [9, c. 50].
Знання про суще 2-го порядку, економічну дійсність чи діюче буття є
рефлексією господарської практики усіх часів і народів і знаходить своє
*

Онтологія економічного світу або вчення про економічний світ окреслює предметне поле
економічної науки; епістемологія включає в себе систему знань про економічний світ. Між
даними фундаментальними поняттями існує діалектичний взаємозв’язок. Кант уважав
первинною епістемологію (гносеологію). К Поппер ототожнює епістемологію з теорією
наукового методу, тобто з методологією [7, с. 51]. Окремі економічні категорії є спільними
для обох понять, виконуючи водночас різні евристичні функції.
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втілення, з одного боку, в економічній історії та в історії економічних учень, з
іншого – в сучасній економічній теорії, мікро-, макро- та геоекономіці. Обсяг
економічних знань надзвичайно широкий, особливо з урахуванням
повсякденного знання,тому в епістемологічній структурі наукової парадигми
наголос робиться на наукових економічних знаннях.*
Епістемологічний зріз мистецтва економіки (суще 3-го порядку) сягає
часів давніх цивілізацій (кодекс вавилонського царя Хаммурапі,
давньоіндійський кодекс «Артхашастра»); античності – римське право, праці
античних філософів; середньовіччя – «Mагна карта» (1215), «Руська правда»,
меркантилізм; епохи індустріалізму – «мистецтво економіки» Н. Сеніора,
Дж.Н. Кейнса, Дж.Ст. Мілля. Завдяки працям останніх у економічній науці
утвердився термін «нормативна економіка». На певних етапах (світові
економічні та фінансові кризи, сучасна криза в єврозоні) наукове знання в
галузі мистецтва економіки (економічної політики) набуває вирішального
значення.
Друга ключова проблема економічної епістемології – способи і методи
отримання наукового знання. При цьому можливими є три рівні трактування
каналів генерування знань. Перший рівень теоретичний, який забезпечує пряме
сприйняття знань на теоретичному, концептуальному рівні (теореми, моделі,
аксіоми тощо). На даному рівні використовуються переважно методи індукції
та абдукції. Другий рівень є проміжним, стосується конкретних наук чи
окремих досліджень на основі використання дедуктивного методу та причиннонаслідкових зв’язків. На третьому, вищому рівні формулюється загальна
епістемологічна теорія, яка пояснює як взагалі можливе знання. Тут
розглядаються такі поняття, як фундаменталізм, когерентизм, ймовірнісність,
надійність, прямий реалізм [12, с. 383]. Звісно ж, усі три рівні взаємодіють між
собою, доповнюючи одне одного.
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К. Поппер надає важливого значення повсякденним знанням, уважаючи їх основою отримання наукового
знання, однак первинним чи фоновим знанням він називає знання, яке узгоджується з якоюсь часткою
існуючого знання [10, c. 360]. Сучасна німецька дослідниця А. Керн переймається питанням – чи може
помилкове знання описуватися як деяка корисна інформація [11, c. 38].

30

МАТЕРІАЛИ ІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
Визгин В.П. Генезис и структура квалитативизма Аристотеля /
В.П. Визгин. – М., 1982. – 429 с.
6. Toulmin S., Rieke R., Janik A. An Introduction to Reasoning. Second Edition /
[S .Toulmin, R.Rieke, A.Janik]. – London, 1984. – 372 p.
7. Поппер К. Логика научного исследования / К. Поппер [пер. с англ.] – М.,
2010. – 565 с.
8. Окороков В. Логика, математика или метафизика: так достаточно ли
основательности в концепции Лейбница? / В. Окороков // Sententiae. –
2013. – № 2. – 272 с.
9. Social and Solidarity Economy Beyond the Fringe / Ed. by Utting P. – London,
2015. – 386 р.
10. Поппер К. Логика и рост научного знания / К. Поппер. – М., 1983. – 605 с.
11. Антоновский А.Ю. Немецкоязычная теория познания и социальная
эпистемология в первой декаде ХХІ века / А.Ю. Антоновский //
Эпистемология в ХХІ веке. Новые книги, справочные материалы, рецензии
и обзоры (2000-2011). – М., 2012. – 205 с.
12. Pollok J.L. Procedural Epistemology – At the Interface of Philosophy and AI.
in.: The Blackwell Guide to Epistemology / J.L. Pollok; Ed. by Greco J. and
Sosa E. – Carlton, 2006. – 464 р.
5.

31

ПАРАДИГМАЛЬНІ ЗРУШЕННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ ХХІ СТ.
В.Н. Тарасевич, д-р экон. наук., проф.,
Национальная металлургическая академия Украины
О НАЦИОНАЛЬНОМ КОЛОРИТЕ
ЭКОНОМИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ
Опыт украинских реформ убеждает в сравнительной неэффективности
экономической политики, основанной на теориях, выращенных на ином
цивилизационно-национальном грунте. Методом «проб и ошибок»
подтверждается в общем то известный императив: конкурентоспособная и
эффективная национальная экономическая политика предполагает опору,
прежде всего, на произрастающую на родном национальном грунте
экономическую науку, критически усваивающую мировой опыт.
Достижения отечественной фундаментальной экономической науки
признаны в мировом научном сообществе именно потому, что ею привнесен в
сокровищницу мировой экономической мысли неповторимый цивилизационнонациональный колорит. Он неизбежно присутствует во всех составляющих
экономико-теоретического знания (ЭТЗ). Для его отечественной версии
традиционно актуальна детерминация научной деятельности и ее результатов
объективными социально-экономическими реалиями. С этим трудно спорить,
поскольку в современных условиях интересы различных социальных слоев и
групп во многом определяются экономическими процессами и, в свою очередь,
диктуют тот или иной образ мыслей, формируют социальный «заказ» на
соответствующие идеи, концепции, теории. Но именно «во многом», а не «во
всем», ибо не менее значимы культура, духовность и социальность.
Именно эволюционирующее православие (в религиозном и/или
секуляризированном виде), толерантно взаимодействующее с иными
религиями, а также родовые основания и несущие конструкции украинского
национального характера определяют цивилизационно-национальное измерение
отечественного ЭТЗ. Православные идеи всеединства и вселенскости
опосредованно
питают
приверженность
отечественной
ФЭН
не
неоклассической, а институциональной и интегративной картины
экономической реальности (КЭР), в которых содержание и пространство
экономики отнюдь не исчерпывается рынком, пусть даже добротно описанным
и структурированным. Во-первых, в соответствии с философией хозяйства
С. Булгакова, экономика изучается в контексте, взаимосвязях с иными
сферами человеческой жизнедеятельности – социальной, духовной,
политической, экологической. Отсюда – и более широкий взгляд на
экономическое развитие. Во-вторых, отечественные ученые не выпускают из
поля зрения вопросы технологической и социально-экономической
многоукладности национальной экономики, а также взаимодействия в ней
плановых и рыночных начал, механизмов рыночного саморегулирования,
государственного и гражданского экономического регулирования.
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В-третьих, национальная экономика рассматривается как единство
многообразного, многообразие в единстве, что вполне корреспондирует с
такими принципами православной соборности, как несмесимость и
неразделимость разновекторного общества, движущегося к своей спасительной
цели (Н. Костомаров). В-четвертых, естественным следствием постулатов
соборности, общего дела, коллективного спасения, подчинения воле
помазанника Бога является повышенное внимание отечественных ученых к
государству как ведущему экономическому и политическому субъекту,
выразителю и защитнику общенациональных экономических интересов. В
современных условиях в связи с очевидной неэффективностью утвердившейся
в Украине олигархической модели капитализма особенно актуальными
становятся исследования государственного социализированного капитализма,
новой социально-экономической роли обновленного государства.
В полном соответствии с православным постулатом личностности и Бога,
и человека по образу Бога, в отечественной науке принято не сводить человека,
как субъекта хозяйствования к неоклассическому homo oeconomicus.
Универсумный микрокосм личности вбирает, инкорпорирует универсумный
макрокосм национального хозяйства и универсумный мегакосм мировой
цивилизации. Украинская соборность в равной степени противостоит и
ортодоксальному индивидуализму «я», и примитивному коллективизму
безличностного «мы». Она предполагает не формальное равенство перед
законом, а духовное единство, не противопоставление себя другим, как способ
самоутверждения, а собирание точек зрения. Здесь единство достигается не
внешними рамками, а внутренним взаимопониманием личностей [1, с. 30,
343–344]. Связанное с этим усложнение научных исследований никогда не
пугало отечественных ученых, а, напротив, вдохновляло на поиски новых форм
экономического бытия личности.
Постулаты равенства всех перед Богом, коллективного спасения,
праведности
источников
богатства,
нестяжательства,
социальной
справедливости свидетельствуют о доминантной социальности православия.
Именно социальная тематика является отличительной особенностью
отечественной науки. Речь идет не столько о социальности в узком смысле –
изучении специфических экономических интересов и отношений разных
социальных слоев и групп, сколько о широком спектре социальноэкономических проблем. Так, в отечественной науке равенство и
справедливость понимаются несколько иначе, чем в западной. Православная
идея равенства значительно богаче известного западного принципа равенства
возможностей. Ее исток – равенство всех перед Богом, а одно из следствий –
равенство в труде и в присвоении средств, условий и процесса производства.
Сотрудящиеся – сособственники – равны, но не одинаковы. Отсюда понятно
пристальное внимание отечественных исследователей к формам общественной
собственности, несмотря на откровенную апологетику частной собственности.
В современных условиях весьма актуальной представляется проблематика
взаимодействия частного и общественного начал единого процесса присвоения
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условий, средств, процесса и результатов экономической деятельности,
проблем социальной ответственности бизнеса и социального партнерства.
Принципы нравственного побуждения к труду, нестяжательства,
осуждения нетрудового происхождения богатства и эксплуатации во многом
объясняют приверженность большинства отечественных ученых теориям
трудовой стоимости и прибавочной стоимости, а также исследованию
широкого спектра генерируемых этими теориями проблем. Современные
научные разработки свидетельствуют о значительно большей адекватности
реалиям и объясняющей силе теории трудовой стоимости в сравнении с
теориями предельной полезности и факторов производства [2], а сама теория
трудовой стоимости получает дальнейшее развитие [3].
В предметном пространстве отечественного ЭТЗ нашли отражение и
православные идеи богоугодности, первенства горнего над земным, духовного
над материальным. В частности, ведущие ученые никогда не разделяли тезис
«вождя народов» о непроизводительном характере социальной сферы (т.н.
«непроизводственной»). Напротив, духовное производство – образование,
наука, культура, – позиционировалось как не менее важное, чем материальное,
а производство научных знаний было институционализировано в качестве
первого подразделения общественного производства. Нравственные категории
– честность, доверие, доброта и т.п., – изначально признавались экономически
значимыми.
Философскими основаниями отечественного ЭТЗ никогда не были
прагматизм, позитивизм и аналитическая философия, акцентирующие
рационализм, как одну из составляющих вербально-теоретического слоя
сознания и во многом недооценивающие бес- и подсознательный слои, а также
невербально-генетическое и чувственно-эмоциональное начала слоя сознания1.
Такая позиция неприемлема для православной экономической ментальности с
ее четко выраженными чертами этико-интуитивной интровертности,
кордоцентричности, склонности к философствованию и духовным исканиям [4,
с. 85–90]. Поэтому отечественной науке близки питаемые восточнославянской
религиозной философией стремление к органическому сочетанию
эмпирического, теоретического и прикладного уровней ЭТЗ. Большинство
отцов-основателей отечественной школы экономической мысли –
Н. Бунге, М. Туган-Барановский, Е. Слуцкий и др. – успешно сочетали
практическую
и
научную
деятельность,
подвергали
тщательному
теоретическому осмыслению предоставляемый ею материал и на этой основе
продуцировали прикладное знание.
Во-вторых, нельзя недооценивать роль указанных особенностей
православной ментальности, а также соборного собирания точек зрения в
склонности отечественных ученых к синтетическим, органическим и
системным исследованиям. Так, опора именно на эти методологические
1

Здесь принято, что человеческий дух (психика в широком смысле) состоит из трех
взаимодействующих слоев – бессознательного, подсознательного и сознательного. Каждый
из слоев включает вполне определенные начала.
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подходы позволили М. Туган-Барановскому разработать вариант синтеза
теории трудовой стоимости и теории предельной полезности, Е. Слуцкому –
подняться на мировые вершины экономико-математического моделирования.
В-третьих, следует признать явно недостаточную философскоэкономическую разработку идей восточной, православной патристики, в том
числе выдающихся каппадокийцев – Г. Богослова, В. Великого, Г. Нисского, а
также Г. Паламы о триипостасевой сущности Бога, отличии божественной
энергии от божественной сущности, синергии как способности человека к
восприятию божественной энергии, симфонии церкви и государства и др.
Современные синергетика и глобальный эволюционизм, претендующие на
статус фундамента постнеклассической общенаучной картины мира, а также
образ интегративной КЭР могут быть значительно развиты и обогащены
идеями каппадокийцев.
Таким образом, богатейший потенциал цивилизационно-национальной
идентичности пока задействован отечественным ЭТЗ лишь отчасти.
Наметившийся в последние годы переход научного экономического сообщества
от некритического восприятия и использования достижений западной науки к
активной и преемственной разработке отечественной теории, опирающейся на
почвенные цивилизационно-национальные основания и соответствующие
достижения наших предшественников и учителей, в сочетании с открытым
творческим взаимодействием с мировой наукой должен быть ускорен. Эта
задача стоит не только перед научным экономическим сообществом, но и перед
государством, гражданским обществом, отечественным предпринимательством.
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В.Г. Бодров, д-р екон. наук, проф.,
Національна академія державного управління при Президентові України
СУЧАСНА ЕВОЛЮЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
І ПРАКТИКА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ
В сучасній економічній літературі представлений доволі різноманітний
спектр думок, поглядів стосовно місця, ролі, цілей і можливостей державного
втручання в ринкову економічну систему. При цьому погляди науковців істотно
мінялися в залежності від конкретних умов розвитку світового господарства
(періодів розквіту, затяжних криз, тяжкої, галопуючої інфляції, миру чи війни).
У ХХ-ХХІ століттях маятник парадигмальних зрушень в еволюції економічної
теорії качнувся тричі: у 30-60 рр. минулого століття – у бік активізації
державного інтервенціонізму кейнсіанського ґатунку внаслідок Великої
депресії; з 70 рр. ХХ ст. – у бік зростання саморегулівної ролі ринку і його
механізмів як результат лібералізації господарського життя і відповідної
неомонетаристської (антикейнсіанської за своєю сутністю), «неоконсервативної
контрреволюції»; з 2008–2010 рр. – у бік пошуку синтезу глобальних і
національних регуляторів соціогосподарського розвитку. Вцілому процеси, що
відбувались і відбуваються у світовому господарстві, сприяли істотному
зростанню економічної теорії в пізнанні закономірностей і тенденцій його
розвитку і розробці науково обгрунтованої економічної політики держави.
В оцінці сутності і ролі ринкового механізму, цілей, можливостей, меж і
форм державного регулювання економіки значною мірою розійшлися думками
прихильники трьох провідних напрямків економічної науки, економічної
філософії: неокласичного, кейнсіанського та інституціонального. Теорії,
розроблені економістами у річищі зазначених парадигм в різні часи й у різних
країнах, активно застосовувалися у практиці державного регулювання
економіки, поділяючи як успіхи, так і провали економічної політики
конкретних урядів.
Неокласична концепція державного регулювання вважає головним
мотивом дії людини її власний, приватний інтерес. Економічна система в
неокласичній інтерпретації виглядає рівноважною і відносно гармонійною, де
підприємницька ініціатива у поєднанні з конкуренцією ведуть до максимізації
добробуту всіх членів суспільства. Будь-яке втручання держави у дію ринкових
сил призведе до непоправної шкоди і внаслідок цієї обставини має
обмежуватися лише: створенням сприятливих економічних умов для
ефективного розвитку ринку і підприємництва, а також формуванням
необхідних елементів економічного устрою; захистом прав власності,
підтримкою конкуренції; забезпеченням неінфляційного грошового обігу;
податковою політикою, що стимулює підприємницьку активність; врахуванням
в економічній політиці сподівань населення.
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В другій половині ХХ ст. неокласики особливу увагу приділяли
регулюванню грошового обігу. Істотний внесок у розвиток цього напрямку
зробив Нобелівський лауреат з економіки М. Фрідман. Іншими важливими
напрямками неокласичної парадигми вважаються теорія економіки пропозиції і
податкова політика, розроблені А. Лаффером і Дж. Гілдером. Наприкінці
ХХ ст. неокласиків стали приваблювати питання економічної політики, зокрема
дослідження економічних рішень, що приймаються урядом, та умов їх
ефективності при інформаційній асиметрії, насамперед, фінансових ринків
(теорія раціональних сподівань Р. Лукаса, Дж. Сарджента, П. Уолеса).
Дж.М. Кейнс і його послідовники – нео- та посткейнсіанці – створили
струнку концепцію економічної системи, регульовану як ринком, так і
державою. Ця система отримала назву кейнсіанської змішаної економіки. Їх
погляди грунтуються на оцінці стихійно-ринкового механізму і причин
державного втручання в економіку; формуванні цілей такого втручання;
визначенні напрямків, форм і методів державного регулювання економіки.
Найбільше визнання на практиці отримали теорії антициклічного
(кон’юнктурного) регулювання економіки за моделлю мультиплікатора
акселератора Дж. Хікса–Е. Хансена та економічного зростання О. Домара,
Р. Харрода.
Принципово новою концепцією, що передбачає введення елементів
управління ринковими процесами, став інституціоналізм, зокрема концепції
індикативного планування і державного дирижизму Дж.К. Гелбрейта, Д. Норта
та ін. Особливої ваги сьогодні набули своєю практичною спрямованістю теорії
інституціонального структурування економічного розвитку Р. Коуза,
О. Вільямсона. Сучасний етап еволюції економічної теорії позначений
оформленням посткейнсіансько-неомонетаристського синтезу з доповненням
ідей інституціонального впорядкування, раціоналізації економічної поведінки
господарюючих суб’єктів (в т.ч. держави) на глобальному і національному
рівнях з позицій теорії публічного вибору Дж. Б’юкеннена.
Досвід і практика економічних реформ у США, Західній Європі, інших
країнах з розвинутим ринковим господарством і ролі у цих процесах держави
свідчить, що в усіх випадках, коли реформи виявлялися ефективним, в їх основі
завжди лежала ретельно обгрунтована стратегія. Остання, в свою чергу,
спиралася на певну економічну теорію, ідеологію і філософію
соціогосподарських трансформацій. Це дозволяло чітко визначити цілі реформ,
можливості і межі використання ринкового механізму, місце, роль і функції
держави, її взаємодії з законами ринку. Успіх приносило застосування тих
теоретичних принципів, які найбільш точно відображали не тільки економічні
закономірності, але й специфіку країни, тобто історичні, соціально-економічні
особливості, своєрідність менталітету населення та етапу розвитку. Таким
чином, найважливішою умовою ефективності економічних реформ був
правильний вибір концепції з багатьох альтернатив, пропонованих сучасною
наукою.
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Водночас досвід тривалого використання державою певних теоретичних
конструктів свідчить і про обмеженість наукових знань. Теорії звичайно не
позбавлені помилок, які зазвичай виявляються лише з плином часу. Крім того,
навіть найпередовіші, модернові знання рано чи пізно застарівають, особливо в
такому швидко змінюваному світі, як ринкова економіка. Помилок не уникнули
ні кейнсіанство, ні монетаризм, ні інституціоналізм. Зокрема, кейнсіанці,
дозволивши державі непомірно витрачати бюджетні кошти з метою
стимулювання сукупного попиту, не врахували небезпеку, яку несе ринковій
економіці інфляція, й не передбачили заходів з її обмеження. Це призвело до
фактичного скасування наприкінці 60-рр. ХХ ст. золотодевізного стандарту,
девальвації непохитного до того часу долара (перехід від Бреттон-Вудської до
Кінгстонської світової валютної системи) і до світової структурної кризи
1974–75 рр.
Монетаристи наголошували в 70-х рр. на підвищенні банківського відсотку
як одному з суттєвих заходів антиінфляційної політики, не враховуючи
можливого негативного впливу цього заходу на підприємницьку активність в
умовах наявної у той період стагнації економіки. В подальшому вони пішли на
суцільну лібералізацію фінансових ринків, що врешті-решт викликало
триваючу і сьогодні глобальну фінансову кризу 2007–2009 рр. Натомість
французські дирижисти пропонували посилити державне втручання в
економіку в умовах зростаючої інтернаціоналізації капіталу і бурхливого
розвитку європейської інтеграції, що вимагало, навпаки, лібералізації
економіки.
Велике значення як для практики державного регулювання економіки, так і
для її теоретичного узагальнення, має досвід українських реформ початку
90-х рр. ХХ ст. Досвід, на жаль, невдалий. Світова економічна наука на той час
не мала (і не могла мати) теорії переходу від адміністративно-командної до
ринкової економіки. В її арсеналі були добре відомі концепції подолання
інфляції, економічної кризи, структурної перебудови економіки, але всі вони
стосувалися системи розвинутого ринкового господарства, пропонували шляхи
стимулювання століттями діючого ринкового механізму.
В Україні, як і на всьому пострадянському просторі, ринковий механізм
ледве почав формуватися. Він, з огляду на досвід, виявився неспроможним
самостійно, без допомоги держави, впоратися із завданнями, які поставили
реформатори. Більшість інститутів, необхідних для функціонування ринку, в
країні були відсутні. Економіка була вражена тяжкими структурними
деформаціями. Цього не здатний подолати навіть найвисокорозвинутий
ринковий механізм. Можливо, за таких обставин варто було згадати про
кейнсіанську теорію і політику поміркованого (керованого) інфляційного
економічного зростання або про французький державний дирижизм, що зумів
подолати структурні диспропорції французської економіки, які склалися після
Другої світової війни. Але у 80-90 рр. ХХ ст. серед західних економістів
домінував ринковий неоліберальний фундаменталізм. Теоретичною основою
українських реформ була обрана найбільш популярна на той час течія західної
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науки – неомонетаризм. Перенесення на український ґрунт досить ефективно
працюючої на Заході теорії послужило погану службу не тільки Україні, але й
самій теорії монетаризму, яка швидко почала втрачати свою минулу
популярність і прихильників.
Одностороннє обрана монетарна, неоліберальна орієнтація недостатньо
враховувала досвід реформування економіки на Заході. Так, для подолання
кризи та інфляції у другій половині 70-х – на початку 80-х рр. минулого
століття у західних країнах застосовувалися не тільки антиінфляційні
пропозиції монетаристів в галузі грошової політики, але й концепції
стимулювання виробництва за допомогою кардинальної зміни податкової
політики, розробленої прихильниками економічної теорії пропозиції і
спрямованої на суттєве зниження податкового тягаря на бізнес («рейганоміка»
у США, «тетчеризм» у Великій Британії).
Монетаристська орієнтація не враховувала і надзвичайно низького
життєвого рівня українців на той період, що було несумісним із здійсненням
двох важливих пропозицій монетаризму: обмеженням заробітної плати і
скороченням бюджетних витрат на соціальні нужди. Чи не нагадує це щось
подібне до ситуації у сучасній Україні, коли обмеження зарплат і пенсій в
умовах 50 відсоткової інфляції супроводжується скороченням соціальних
витрат і зростанням споживчих цін і тарифів на житлово-комунальні послуги?
Культура, ідеологія і філософія економічних перетворень має спиратися на
глибоке і всебічне знання того багатства, яке нагромаджене сучасною наукою.
Вони передбачають і вміння розпоряджатися цим багатим арсеналом, тобто
здійснювати правильний, вивірений вибір з пропонованих наукою альтернатив.
Це у свою чергу вимагає глибокого всебічного знання соціально-економічних
умов країни, психології населення, готовності соціуму до сприйняття
запропонованої стратегії та її цілей. Тільки за таких умов в країні буде
досягнутий консенсус і здійснений свідомий суспільний вибір на користь
ефективної реалізації назрілих економічних реформ.
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А.С. Гальчинський, д-р. екон. наук, проф.,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
НАЧАЛА НООСТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ
ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ
1. Методологія обґрунтувань сучасних парадигмальних зрушень в
економічній теорії має відбивати специфіку перехідної епохи, базуватися на
логіці нелінійної динаміки, циклічної амплітуди міжсистемних перетворень, за
якою нове постає не як системно детерміноване, а як породжена
біфуркаційними процесами альтернативна ймовірність. Йдеться про цикли
«великої
амплітуди»,
логіку
міжцивілізаційних
(світосистемних)
трансформацій, домінантою розвитку яких стають не причинно-наслідкові
зв’язки, а випадковість, хаотична невизначеність і нестійкість, не як тимчасова
детермінанта, а константа динамічної системи. Ми ведемо мову про специфічні
відображення в теорії логіки сучасної епохи, в процесі становлення якої
«докорінно змінюється усе» (О. Тоффлер).
2. Відповідні новації мають подвійну визначеність, поєднують в собі
траєкторію самоорганізації і цілеспрямованого розвитку. Здатність до
еволюційної самогенези – фундаментальна ознака структурної побудови світу.
Водночас його системоутворювальним осередком є розгортання ноостичних
процесів – «осмислений генезис на основі людського розуму»
(В. Вернадський). Мова йде про принципової ваги закономірність, згідно з
якою суспільно-цивілізаційний розвиток ототожнюється з системним
поглибленням свідомого, зводиться до цього процесу, вимірюється його
визначеннями і параметрами. Відповідно до цього виокремлюються такі вихідні
передумови методологічної розбудови нової парадигми економічних знань.
Вона ґрунтується: а) на оцінці цивілізаційної еволюції як процесу становлення
ноосфери; б) на визначеннях постіндустріальної цивілізації, що лише
утверджується, як еволюційного розвитку на основі вже сформованої критичної
бази ноосфери; в) на адекватних визначеннях логіки економічних перетворень –
формуванні нооцентричної системи суспільних відносин, органічною
структурою якої стає нооекономіка (у О. Тоффлера – інтелектуальна
економіка). Ноосфера – нооцивілізація і нооекономіка – це той системний
ланцюг, який формує вихідні визначення методології нової парадигми
економічних знань.
3. Ми виділяємо три вузлові пункти методології нооцентричних знань.
Мова йде про наступне:
по-перше, про відображення у відповідній методології логіки зростаючої
самодостатності людини і реалізації на цій основі вектору прогресуючої
індивідуалізації суспільно-цивілізаційного процесу;
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по-друге, про кореляцію зазначеної історичної домінанти з принципом
зростаючої складності суспільних, у т.ч. й економічних відносин;
по-третє, про взаємозалежність зростаючої складності суспільних
перетворень і розширення на цій основі «мережі розуму».
Складність – це основа ноогенези, фундамент генерації життя, розширення
сфери свідомого. Економіка у своїй еволюції відображає ці визначення.
Йдеться про обґрунтування нооекономіки як втілення методології складних
систем, «граничний вираз складного» (Е. Девіс), як мережева система розуму.
4. Ми ведемо мову про принципове уточнення місця людини в економіці, її
визначення як реального центру – початку і безпосередньої мети економічного
процесу, його суб’єкта і водночас об’єкта. У даному разі поняття «економічний
розвиток» позиціонується як розвиток сутнісних сил людини,накопичення
багатства особистості, її креативного потенціала. Така економіка за своєю
суттю вже не є економікою, що виробляє товари; вона трансформується в
економіку
людини.
Відповідні
зміни
зумовлюються
зростаючою
самодостатністю людини, принципово новими параметрами свободи вибору,
можливості сутнісного поглиблення яких в умовах канонічної економіки
втрачають свою адекватність сучасним цивілізаційним трансформаціям.
Інша детермінанта ноостичної економіки – прогресуюча дематеріалізація
економічного простору. Нооекономіка – це метаекономіка, що розміщується
«по той бік власне матеріального виробництва» (К. Маркс). Йдеться не про
механічне, а позитивне заперечення економіки в її суто матеріальному
контексті. Паростки такої економіки відомі – вони знаходяться в центрі уваги
економічної теорії. Це – подолання системоутворювальної функції відносинами
власності і перетворення знань та інформації на основну форму багатства та
головний продукуючий ресурс, зростаюча значимість соціального капіталу,
утвердження пріоритетності пост матеріальних потреб людини, домінантності її
творчої праці та інше.
5. До системоутворювальних визначень ноостичної економіки ми
відносимо її планетарність. Формування планетарного суспільства (людства в
його системній цілісності) і планетарної (глобальної) економіки –
взаємозалежні процеси. Йдеться про формування онлайнівської мережевої
Інтернет-економіки, геоекономіки знаків – «кібернетичної економіки з
електронною нервовою системою» (М. Кастельс), «економіки онлайнівської
ноосфери» (М. Пескі).
На відміну від індустріального формату глобалізації економічного
процесу, що ґрунтується на засадах централізованої уніфікації, мережева
ноостична геоекономіка представляє
собою синергетичну цілісність,
розвивається на засадах неформалізованих дисипативних систем, неієрархічної
гетерогенної логіки, пріоритетності горизонтальних взаємозалежностей.
Енергетичний потенціал такої економіки визначається не уніфікацією, а
навпаки – створенням передумов максимальної реалізації креативних
можливостей її суб’єктів, утвердженням їх самодостатності, не вирівнюванням,
а диференціацією, рівноправною функціональною взаємодією.
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6. Неминучою передумовою такого процесу є проблема гармонізації
економічних відносин на основі логіки конвергенції. Йдеться про ще одну
критеріальну визначеність нооекономіки, яка, на відміну від чинної логіки
«хто-кого», передбачає диференційовану єдність учасників економічного
процесу, в якому кожна особистість зберігаючи свою унікальність, водночас
утверджує себе як «реальний центр перспективи» (П. Тейяр де Шарден). У
цьому сенсі конвергенція виступає як «синтез економічних центрів», позитивне
заперечення конкурентного ринку, фундаментальна визначеність мережевої
кібернетекономіки, домінантою якої є обмін (трансакції) інформації, її
мультиплікативне використання.
У даному випадку відносини конвергенції розглядаються не як
підпорядкування слабшого сильнішому, а взаємодія паритету і довіри, як умова
збереження індивідуальності кожного суб’єкта відносин, як взаємини «довіра
на довіру», «виграш – виграш». Вони органічно пов’язуються із зростаючою
самодостатністю суб’єктів економічного процесу, із створенням на основі
творчої праці економічної реальності, у якій принцип «бути», а не «мати» є
визначальним. Ми виходимо з того, що конкурентний ринок – ознака
індустріальної економіки; відображенням логіки утвердження ноостичної
інформаційно-мережевої економіки являється становлення конвергентної
форми ринку.
Актуалізація наукового обґрунтування відповідних трансформацій стає
особливо відчутною у зв’язку із зростанням значимості у відтворювальному
процесі соціального капіталу, творчого потенціалу людини, постматеріальних
потреб та інтересів, їх індивідуалізацією, перетворенням всієї гами духовних
цінностей на основну форму. Реалізація відповідних реалій інструментами
конкурентного ринку примножує існуючі суперечності постіндустріальних
перетворень. З цим не можна не рахуватися.
Представлені увазі наукової спільноти теоретико-методологічні позиції
більш докладно та системно обґрунтовуються автором у монографічному
дослідженні [1].
Список використаної літератури
1.

Гальчинський А. Політична нооекономіка. Начала нової парадигми
економічних знань / А. Гальчинський. – К. : Либідь. – 2013. – 472 с.
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ДІАЛЕКТИКА СПІВВІДНОШЕННЯ
СУБ’ЄКТИВНОГО МИСЛЕННЯ ТА ОБ’ЄКТИВНОЇ ЛОГІКИ
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
Центральними завданнями та функціями сучасної економічної теорії,
філософії економіки, а, надто, сучасної політичної економії, є, по-перше,
розкриття на категоріальному, концептуальному та інституціональному рівнях
основних принципів і законів руху економічних систем, національних та
глобальної економік (у певних суспільно-інституційних формах їх прояву), і,
по-друге, визначення природи ключових чинників, які формують уяву окремого
індивіда – суб’єкта економічних відносин, науковця, суспільства щодо
розуміння субстанціональних основ діалектики руху господарських систем.
Розв’язання таких завдань передбачає, з одного боку, обґрунтування
об’єктивної природи та форм прояву діалектики взаємозалежності загального
та окремого (у даному випадку йдеться про суспільство і ринок тощо), з іншого
– діалектики становлення та розвитку цілої низки парадигм*, і, зокрема,
гуманітарної парадигми у філософських підходах до визначення принципів
взаємодії, взаємовпливів суспільства та економіки, особливо сучасного
суспільства та сучасної ринкової економіки.
Так, наприклад, основу парадигми досліджень економічної поведінки
індивіда в межах предметного поля неолібералізму, мейнстріму, складають
принципи, що забезпечують виявлення найбільш раціональних форм та
інструментів такої поведінки у господарській діяльності. Основу ж
гуманітарної парадигми дослідження законів функціонування та розвитку
економіки і суспільства з позицій забезпечення їх діалектичної єдності у полі
цілісної та ефективної метасистеми складають, насамперед, принципи її
ціннісної
орієнтації
–
інтелектуалізація,
моральність,
духовність,
відповідальність, соціалізованість суб’єктів економічного та суспільного життя,
націленість на забезпечення оптимальності у співвідношенні ринкової та
соціальної справедливості на мікро- та макрорівнях тощо.
Слід зазначити наявність достатньо довгої історії становлення досліджень
умов, можливостей і законів формування та функціонування ринкової
економіки за такими принципами – починаючи від Конфуція, Аристотеля до
Із цього приводу К. Маркс зазначав: «У своїй містифікованій формі діалектика стала
німецькою модою, тому що здавалося нібито вона прославляє існуючий стан речей. У своєму
раціональному вигляді діалектика …у позитивне розуміння існуючого включає, водночас,
розуміння його заперечення, його необхідної загибелі, кожну здійснену форму вона розглядає
у русі, отже також і з її минущого боку, вона ні перед чим не схиляється і по самій суті
своїй критична та революційна» (курсив наш) [1, с. 22].
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А.Сміта, К.Маркса, С.Булгакова, К.Поланьї, Л.Ерхарда, Дж.Б’юкенена, А.Ріха
та багатьох інших*. Адже, діалектика об’єктивної логіки економічного розвитку
апріорі полягає у певній суперечливості, дуалізмі цілей, що знаходить свій
прояв у необхідності (особливо в умовах функціонування ринкової економіки)
задоволення постійно зростаючих потреб суспільства через задоволення
постійно ж зростаючих потреб суб’єктів економічної діяльності – власників
факторів виробництва, у тому разі й інтелектуального потенціалу, хоча
домінантою при цьому завжди виступають об’єктивні потреби та інтереси
суспільства.
Діалектика ж суб’єктивного мислення відображає усю складність процесів
інтелектуалізації та соціалізації економічної діяльності індивідів та суспільства.
Їх суперечливість і дуалізм своєю основою мають специфіку та рівень
розуміння глибини взаємозалежності економічних інтересів у системах: індивід
– індивід; індивід – суспільство; різні національні економіки; національне та
глобалізоване господарство тощо. Саме ця специфіка створює передумови
роздвоєння мислення у різних суб’єктів суспільного життя (в усій
різнобарвності його форм) при аналізі одного й того ж явища, економічного
процесу, інституту тощо.
Причини, чинники та форми такого роздвоєння визначаються, насамперед,
специфікою поля діяльності індивіда – бізнес, наука і т.д., що передбачає
специфіку потреб та інтересів – отримання прибутку чи проникнення у сутність
процесів, виявлення субстанціональних засад їх руху у певному напрямку;
політична (або й наукова орієнтованість), заангажованість, рівень
соціалізованості, який визначається, у тому разі, й загальним рівнем культури
суспільства, індивіда, рівнем сформованості та ефективності інститутів
позаекономічних (етика поведінки, етика досліджень, моральність) тощо.
Слід зазначити, що діалектика мислення та поведінки людини економічної,
на наш погляд, є найбільш прогнозованою та передбачуваною (хоча й
Так, наприклад, вже Конфуцій (Кун Цю, Учитель Кун – 551–479 р.р. до н.е.)
сформулював свої філософські погляди щодо суті, місця та ролі політика в управлінні
державою та її економікою спираючись на засади гуманітарної парадигми, які лише у наш
час дістали масового визнання серед теоретиків і практиків економічного та соціального
життя у розвинених країнах: зокрема, він вважав, що носії влади (політичної та економічної)
не повинні викликати «злоби в людей», коли заставляють їх трудитися; їх бажання несумісні
зі скупістю; вони повинні бути позбавлені пихатості; вони повинні «благодіяти народу,
використовуючи все те, що приносить йому вигоду», створювати умови для забезпечення
посильної праці простих людей, «тягнутися до людяності», проявляти повагу до всіх членів
суспільства – «великих і малих», «багатьох і небагатьох». Конфуцій вважав, що можновладці
(незалежно від того, чи це правитель країни, чи управитель великого господарства) не мають
права «карати тих, кого не наставляли; вимагати виконання, не попередивши завчасно,
оскільки це означає проявляти насилля; зволікати з наказом і при цьому домагатися
терміновості – це означає наносити збитки». І в будь-якому випадку: «скупитися, обділяючи
чим-небудь людей, означає поступати казенно». Головне ж, на думку видатного філософа:
«Благородний муж, не одержавши довіри простих людей, не заставляє їх трудитися, інакше
вони приймуть його за насильника; не одержавши довіри, він не виступає з умовляннями,
інакше його приймуть за наклепника» [2, с. 163–164; 159].
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суперечливою, з позицій логіки економічного розвитку) за певних сталих
соціально-економічних умов її діяльності. Зокрема, діалектика суб’єктивного
мислення власників факторів виробництва на національному, та й на
глобальному, рівні довгий час полягала у забезпеченні пріоритету своїх
інтересів за будь-яких умов, навіть якщо їх економічна діяльність зберігала, або
вела до зростання зубожіння в країні, в окремому регіоні, чи на планеті,
позбавляла людство його перспектив у віддаленому майбутньому.2
Хибність такого розуміння власниками капіталу, та й політичною владою,
характеру відносин між основними суб’єктами економічного і соціального
життя, коли наявність стійких взаємозв’язків між працею, суспільством та
капіталом визнається, однак фіксується у вигляді фактично незмінних
функціональних залежностей, доводиться логікою та діалектикою економічного
розвитку.
Адже, вже на початку ХХ ст. згаданої вище суб’єктивної уяви власників
капіталу про діалектику відносин між основними класами та соціальними
групами буржуазного суспільства (скоріше невизнання самої можливості
існування такої діалектики у відносинах) стає недостатньо для того, щоби
забезпечити стійкий розвиток ринкової економіки, а, отже, і суспільства, тим
паче, що такий рівень і спрямованість мислення фактично знищує це
суспільство, як відносно самостійне, специфічне, інституційно оформлене
середовище існування людини та людства, через проникнення законів ринку у
суспільні відносини, через домінування його законів над законами суспільства.
Тому, починаючи із ХХ, а надто, із ХХI ст. можна говорити про поступову
трансформацію суб’єктивного мислення класу буржуазії, діалектика якого
знаходить свій прояв у прагненні до певної гармонізації соціально-економічних
відносин, готовності до певних витрат задля досягнення такої мети.3
Водночас, слід зазначити, що трансформація суб’єктивного мислення
підприємців, власників капіталу, навіть у сучасних умовах є процесом
відносним, нестійким, «інтерформаційним», тобто таким, що знаходиться на
«етапі нестійкого та невизначеного стану, співіснування між формами», про що
свідчить розвиток віртуальної економіки, віртуальних фінансів, зрештою
нового інституційного напряму у розвитку капіталістичної ринкової економіки

2

Чудово сутність такої суб’єктивної логіки економічного мислення власників капіталу
визначив у своїй знаменитій поемі «Бронзовий вік» Дж. Байрон, розмірковуючи про
діалектику мислення лендлордів, нової буржуазії, земельних спекулянтів : «Их счастье, свет,
их вера, цель забот, Их жизнь и смерть – доход, доход, доход !». І далі: «Понизить курс, в
убыток всей стране, Опустошая банки и народ, лишь бы поднять упавший ваш доход…». Не
дарма, вже через сто років після народження цих рядків, Карл Поланьї, визначаючи
діалектику відносин між буржуазією і найманими працівниками у Великій Британії ХІХ ст.,
характеризував її суть поняттям «мотивація голоду».
3
Як зазначав К. Маркс ще у ХІХ ст., «вже самі пануючі класи починають туманно
відчувати, що теперішнє суспільство не твердий кристал, а організм, здатний до перетворень,
такий, що знаходиться у постійному процесі перетворення» – Маркс, Карл. Критика
политической экономии [1, с. 11].
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– глем-капіталізму4, який допускає, на думку дослідників проблеми, гламурну
бізнес-стратегію, технологію, політику, або навіть наукову ідею [3, с. 7].
Діалектика такого спрямування суб’єктивного мислення та суб’єктивної
поведінки представників бізнесу визначається, за цих умов, принципом,
яскраво окресленим цитованим вище Дж. Байроном – «Их счастье, свет, их
вера, цель забот, Их жизнь и смерть – доход, доход, доход!».
Безперечно, така поведінка бізнесу, що йде за певним колом штучно
створених потреб і пріоритетів у споживанні частини членів суспільства,
вступає у суперечність із стратегічними потребами усього суспільства і,
відповідно, із об’єктивною логікою економічного розвитку суспільного
виробництва. Адже на планеті не розв’язані ні проблеми бідності, ні проблеми
голоду, ні проблеми екології, тобто виживання людини як виду, та людства, як
соціуму5. Однак діалектика об’єктивних потреб економічного розвитку у
даному випадку поступається перед логікою суб’єктивного мислення
персоніфікованого капіталу – «доход, доход, доход», до того ж, підкріпленого
узагальненнями, висновками та рекомендаціями політизованого неолібералізму
та мейнстріму, тобто заангажованого наукового мислення.
Саме тому сьогодні стає надзвичайно актуальною потреба у системній
теорії, яка б логіку суб’єктивного мислення представників нового покоління
дослідників спрямувала на пізнання внутрішніх важелів досягнення оптимуму у
співвідношенні якості функціонування ринкової економіки та суспільства, у
формуванні моделі розвитку економічної та господарських систем в інтересах
суспільства, людини, а не суспільства в інтересах ринку. Не зважаючи на те, що
мислення суб’єктивне, а логіка економічного розвитку відображає об’єктивні
потреби та процеси, це дві сторони єдиного цілого, отже одне без одного не
існують. Однак, діалектика наукового суб’єктивного мислення полягає, на
нашу думку у тому, що воно повинно випереджати економічний розвиток і його
сьогоденні потреби та кількісні і якісні циклічні коливання, підніматися над
4

На думку цитованого вище автора – Д. Іванова «гламур – безідейна ідеологія, яку
відрізняють величезний вплив на мислення та поведінку усе більшого числа людей і при
цьому абсолютна байдужість до цінностей, які залучають людей у суспільство, цивілізацію,
історію». Д. Іванов наводить думку філософа Фредріка Джемісона: він у свій час визначив
постмодернізм як «культурну логіку пізнього капіталізму». Такий капіталізм, вважає
Д. Іванов, пережив бурхливе закінчення ХХ ст.., тому не зіштовхується тепер із складними
проблемами і «не потребує витончених рішень» (3, с. 8), тим самим дозволяючи «без зайвих
емоціональних витрат підтримувати контакт та «створювати людиноподібні» відносини зі
«своїми»: клієнтами, прихильниками, послідовниками. Поділ на «своїх» і «чужих» сприяє на
думку вченого, «розвитку глем-капіталізму як системи, що знецінює та позбавляє дієвості ту
систему соціальних норм, соціальних статусів і соціальних гарантій, яка складалася у ХІХ–
ХХ століттях» [3, с. 7–8; 16].
5
З. Браун наводить із цього приводу таку вражаючу статистику: за оцінками МОП,
зараз 3 млрд. людей на планеті живуть нижче межі бідності, яка встановлена на рівні 2
доларів США на день; найбагатші 20 відсотків населення споживають 90 відсотків
вироблених благ, а найбіднішим 20 відсоткам дістається 1 відсоток. У цілому сукупне
багатство 1000 найзаможніших людей на планеті майже у двічі перевищує засоби якими
володіють 2,5 млрд. найбідніших [4, с. 16, 17].
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ними. Забезпечення ж такого випереджаючого розвитку мислення – як суб’єкта
наукової, так і суб’єкта економічної діяльності, залежить від багатьох чинників,
насамперед, якості системи освіти, рівня пасіонарності громадян, рівня
консервативності основних соціальних прошарків суспільства, якості і рівня
засвоєння ключових цивілізаційних цінностей, інновативності суб’єктів
господарювання та влади, а, головне, від системи потреб та інтересів, які
виступають рушійною силою не тільки економічної діяльності, але й процесу
пізнання субстанціональних основ розвитку суспільства.
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ПРИНЦИПИ ІСТОРИЗМУ ТА ГЕНЕЗИСУ
В ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
1. Принципи історизму та генезису в економічних дослідженнях
відображають застосування різних стратегій пізнання сутності змін у
господарській системі, що відбулись у минулому (часі), та їх впливу на дійсний
її стан. Природа цих принципів обумовлена різними методологіями економічної
науки – класичною, репрезентовану позитивізмом, що реалізується класичною
та неокласичною економічними теоріями, і некласичною наукою, що
реалізується цивілізаційним аналізом розвитку суспільства. У центрі уваги
таких досліджень лежить спрямованість змін та встановлення причин, що їх
викликали.
2. Принцип історизму є важливою складовою методології класичної
економічної теорії. Він випливає з основоположної тези про первинність
матерії стосовно до свідомості й зазвичай виявляється у формі
матеріалістичного розуміння історії. Даний принцип передбачає розглядати
зміни в господарській системі та суспільстві загалом крізь призму встановлення
змін у продуктивних силах і обумовлених ними виробничих відносинах.
Фактично, принцип історизму реалізує в дослідженні суспільства
еволюційну теорію розвитку живої природи. Згідно з останньою зміни в об’єкті
настають унаслідок поступового наростання кількісних параметрів, дії
механізму мінливості, з наступним закріпленням їх спадковістю та природним
відбором. Основоположна ідея еволюційної теорії про набуття спрямованості
змін через нагромадження кількісних змін була реалізована в принципі
історизму. Продуктивні сили, як матеріальний фундамент господарської
системи та суспільства, поступово та неухильно зростають (змінюються).
Закріплення змін (спадковість) забезпечується суспільним поділом і
кооперацією праці та набуває незворотного характеру у формі прогресу (лат.
progressus – просування вперед, розвиток) продуктивних сил. Він береться за
основу визначення принципом історизму спрямованості змін в господарській
системі.
3. Реалізація принципу історизму в економічних дослідженнях
здійснюється за допомогою використання хронологічного та історичного
методів – сукупності способів здобуття знань про зміни в господарській системі
та їх вплив на її реальний стан.
Змінюваність господарської системи відбувається в різних аспектах, серед
яких слід виокремити час проходження змін. Поняття часу дано для
вимірювання швидкості (темпу) змінюваності господарської системи, а його
виміри науковці розуміють по-різному. Класична наука та притаманний їй
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принцип історизму розглядають час у його абсолютних вимірах як такий, що
характеризується неперервністю, послідовністю та рівномірністю перебігу.
Такий підхід означає, що зміни в продуктивних силах та господарській системі
вимірюються у хронологічній послідовності на основі років, десятиліть, століть
тощо. Хронологічний метод дає змогу встановлювати не тільки логічну
послідовність змін, а й інтенсивність їх здійснення в окремі історичні періоди.
Тож для розкриття сутності цих змін і використовується історичний метод.
Він передбачає з’ясування умов, що викликали такі зміни в продуктивних силах
та господарській системі в цілому, часові етапи нагромадження кількісних змін
у них, розкриття логіки зв’язків між етапами тощо. Історичний метод дозволяє
досягти головної мети принципу історизму – виявити сутність змін у
господарській системі завдяки дослідженню її матеріальної основи – прогресу
продуктивних сил та виробничих відносин, обумовлених ними.
4. Методологія некласичної науки реалізується в суспільствознавстві у
формі цивілізаційного аналізу та значно поглиблює уявлення про сутність і
спрямованість змін у господарській системі. Нова стратегія їх пізнання
спирається на обґрунтування та реалізацію принципу генезису, котрий слід
розглядати як наступний крок у розвитку принципу історизму. Його природа
обумовлена переходом від протиставлення матерії та свідомості до розгляду
об’єкта пізнання на засадах монадності (єдності матерії та свідомості),
відмовою від антропоморфності розуміння ролі та місця людини в суспільних
процесах. Це дало можливість уже неокласичній економічній теорії стати на
ґрунт вивчення природи індивіда та його поведінки в економічній системі,
пов’язати всі зміни в ній з активністю методологічного індивіда як
основоположною характеристикою її функціонування та розвитку.
Утім наростання аргументованої критики на адресу неокласичної
економічної теорії обумовило необхідність уточнення її фундаменту – ролі та
місця принципу методологічного індивідуалізму в дослідженні економічної
системи. Була обґрунтована необхідність розгляду ролі та місця індивіда в
економічній системі на засадах антропності. Це дозволило сформулювати
поняття економічного суб’єкта, який взаємодіє з іншими суспільними
суб’єктами та відіграє вирішальну роль у розвитку господарської системи.
Економічні суб’єкти та історичні форми їх взаємодії виступають носіями змін у
ній, а їх дослідження здійснюється на основі принципу генезису.
Важливо наголосити, що сама сутність економічного суб’єкта
унеможливлює обмеження його характеристики лише кількісними вимірами,
наприклад переліком та повнотою забезпечення його потреб, а містить і якісні
ознаки. Із цієї причини кожний етап змін у господарській системі має власну
визначеність, характеризується певною відносною завершеністю. При цьому
логіка зв’язку між етапами змін у господарській системі свідчить про їх
спрямованість у бік наростання цілісності системи, про вирішальну роль
розвитку її системотвірного елементу – економічних суб’єктів та форм їх
взаємодії. А історичні події та факти, в яких виявляються ці процеси, є
контекстом генезису економічної системи. Назвемо основні етапи генезису:
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поява (зародження) історичних суб’єктів господарської системи, матеріальних
та суспільних передумов їх виникнення; поява умов, що забезпечують
становлення цих суб’єктів та форм їх взаємодії; їх утвердження, коли вони
починають функціонувати на адекватних власній сутності матеріальних та
суспільних умовах. При цьому етапи генезису відбивають не тільки рівень
суспільної зрілості економічних суб’єктів, а й міру цілісності господарської
системи.
5. Реалізація принципу генезису забезпечується використанням певних
методів, що дають змогу виміряти зміни в господарській системі в часі та
розкрити сутність цих змін.
Якісні зміни, що відбуваються з об’єктом пізнання на етапах виникнення,
становлення та утвердження, передбачають відмову від сприйняття лінійності
здійснення змін та абсолютних характеристик часу. Останній набуває
дискретного характеру: є перервним, поділеним на відрізки за ознакою різної
насиченості (різного рівня) змін у ньому тощо. Окремі періоди не мають
достатніх підстав для визначення спрямованості змін в історичному поступі, як
наприклад, так званий період біфуркації. Тому на зміну хронологічному
методу, що є засобом реалізації історичного принципу, приходить метод
дискретності (стрілоподібності) часу як важливий засіб реалізації принципу
генезису.
Принцип генезису передбачає і новий підхід до пізнання сутності змін в
економічній системі. Він також обумовлений принципом єдності матерії та
свідомості, усуненням протиставлення історичного (що пов’язується з
емпіризмом знань про матеріальні зміни) та логічного відображення
суспільною свідомістю сутності змін за допомогою наукових понять, категорій
та законів. Дослідження змін в економічній системі має не обмежуватись
описом історичних фактів і подій, в яких вони втілені, а розкривати ці зміни за
допомогою розгортання (розвитку) змісту наукових понять, що віддзеркалюють
її сутність.
Інакше кажучи, виникнення об’єкта пізнання та його змінюваність
характеризуються за допомогою методу розгортання (розвитку) наукових
понять (що відображають його сутність і поступово збагачуються у своїх
визначеннях на етапах становлення та утвердження). Це дає можливість
розкрити всю глибину категоріального апарату пізнання, використовуваного
нині для дослідження дійсного стану економічної системи. При цьому історичні
факти і події, в яких відображаються зміни в об’єкті пізнання, є контекстом
розгортання (розвитку) наукових понять.
6. Різні методології наукових досліджень обумовлюють вибір стратегій
пізнання історичних змін у господарських системах. Класична економічна
теорія розглядає зміни в економічній системі на основі прогресу продуктивних
сил та обумовлених ними виробничих відносин. Це передбачає використання
принципу історизму і притаманних йому хронологічного та історичного
методів.
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Що стосується некласичної науки, застосування методології якої до
суспільства виступає цивілізаційною парадигмою суспільствознавства, то вона
за основу змінюваності господарської системи бере розвиток економічних
суб’єктів та історичних форм їх взаємодії. Такий підхід вимагає використання
методів дискретності часу та методу розгортання (розвитку) наукових понять.
Отже, для забезпечення високого рівня наукового пізнання минулого
вирішального значення набувають вибір та послідовне застосування однієї з
перелічених стратегій дослідження змін. Еклектичне ж поєднання принципів і
притаманних їм методів є неприпустимим, адже веде до вульгаризації наукових
знань.
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ДННУ «Академія фінансового управління»
Міністерства фінансів України
ОРТОДОКСІЯ ТА ГЕТЕРОДОКСІЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ
ПОЧАТКУ ХХІ СТ.: ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ, ПАРАДИГМАЛЬНІ ЗМІНИ
І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Важко правильно і однозначно відповісти на питання про витоки свідомої
постановки і достатнього обґрунтування питання про ортодоксію і
гетеродоксію в економічній думці. Загальна відповідь може бути протилежною:
від споконвічного виникнення до відносно недавньої появи. Очевидно,
постановка питання про різні групи (частини, складники) та рівні економічної
науки, а тим більше про її класифікацію передбачає досить високий ступінь
розвитку політичної економії (економічної теорії). Між іншим, необхідно
враховувати зміни у назвах сучасної економічної науки і її складових, що
відображають її глибоку диференціацію внаслідок розвитку суспільства,
економіки і знань. Дослідники відзначають, що до ХІХ ст. політична економія,
економічна теорія і економічна наука сприймались як тотожні поняття. Сучасну
ж економічну науку неправомірно ототожнювати з політекономією,
економічною теорією, економічним аналізом чи мейнстримом економікс. У
свою чергу, кожне з цих понять неправомірно розглядати як монопольного
представника економічної науки. До того ж, слід взяти до уваги зміну в
розумінні суті одного й того ж терміну у минулому і нині (наприклад, 400річного «Трактату політичної економії» А. де Монкретьєна і нинішньої
політекономії Дж.Б’юкенена). Разом з тим питання про сутність, зміст,
структуру (складники) всіх перелічених вище понять економічної науки
продовжує залишатись дискусійним. Це справедливо і щодо сучасних
ортодоксії і гетеродоксії, хоч уявлення про кістяк (ядро) їх однакове у
переважної більшості сучасних дослідників.
Антологія «Сучасна економічна думка», що вийшла в перекладі з
англійської на російську мову в серії «Економічна думка Заходу» (1981 р.),
містить статті, які дають уявлення про ортодоксальні і гетеродоксальні
економічні теорії минулого і сучасності, їх розвиток. Автор однієї з цих статей
констатує факт існування єретиків – інакодумців і радикалів споконвіку,
причому стверджується про найтоншу грань між їх поглядами. «В економічній
теорії завжди були свої явні дисиденти і радикали, як би не визначалась
відмінність між ними, – пише професор А.Еппелбаум. – Меркантилісти,
фізіократи, А. Сміт – всі вони в свій час були «інакодумцями», а у деяких
відношеннях – навіть радикалами» [1, с. 771]. Автор наводить кілька прикладів
«радикалізму» в межах класичної політичної економії. На думку вченого,
Д. Рікардо, висунувши поняття технологічного безробіття, «радикально»
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відійшов від закону Сея, а тим самим і від концепції laissez-faire як символу
віри. До числа «радикалів» віднесений і Т. Мальтус на тій підставі, що він
поставив під сумнів достатність ефективного попиту в умовах вільної
конкуренції і проповідував необхідність субсидування лендлордів для
збільшення їх витрат і забезпечення роботою бідняків [1, с. 771].
Зауважимо, що кількість подібних прикладів (і не лише у межах класичної
політекономії, а й усіх інших теоретичних напрямів) можна значно збільшити.
Проте очевидно, дійсно існуючі відмінності в поглядах учених всередині однієї
й тієї ж школи чи напряму політичної економії (економічної теорії) не можуть
бути ґрунтовною підставою для віднесення в їх межах одних учених до табору
ортодоксів, а інших – до гетеродоксів, тобто завідомо до не ортодоксів. Отже,
визначення сутності понять сучасних ортодоксії та гетеродоксії, їх структури,
спільного та відмінностей між ними має принципове значення. Наведемо деякі
стандартні визначення цих понять у вітчизняній та зарубіжній літературі.
Український дослідник А. Маслов поділяє економічні теорії (теоретичні
системи чи парадигми) на дві великі групи. З одного боку, це панівні
(ортодоксальні) теорії, методологічні засади яких знаходяться в основі
пропонованих ними теоретичних програм та економічних політик. З другого
боку, це альтернативні (гетеродоксальні) економічні теорії, «які зовсім або
майже зовсім не впливають на економіко-політичні процеси» [2, с. 152]. До
сучасної неокласичної ортодоксії вчений відніс основні неоліберальні та
неоконсервативні теорії, а до теоретичних альтернатив сучасній ортодоксії –
сучасний інституціоналізм, еволюційну економічну теорію, теорію
інформаційної економіки [2, с. 159].
Відомий російський дослідник І. Розмаїнський замість поняття
«ортодоксія» більш охоче вживає термін «сучасний мейнстрим економічної
науки» і дає таке його визначення: «…це всі ті концепції, в яких економічна
поведінка людей трактується з точки зору оптимізації» [3, с. 92]. До складу
мейнстриму вчений зарахував всі гілки неокласичної теорії (в тому числі й
популярну школу нових класиків), а також неокейнсіанство
і новий
інституціоналізм. Щодо останнього, то вчений справедливо зауважує про
власне
використання
термінів
«новий
інституціоналізм»
і
«неоінституціоналізм» як синонімів [3, с. 92]. На думку І. Розмаїнського, до
сучасної гетеродоксії (або не ортодоксії, «єресі») необхідно віднести школи і
течії економічної думки, в яких відкидаються принципи методологічного
інституціоналізму, оптимізації та рівноваги. Якраз вони є провідними в
сучасному мейнстримі та у мейнстримівській парадигмі входять до складу її
«твердого ядра». «Старий» (традиційний) інституціоналізм Т. Веблена вчений
розглядає як, можливо, першу гетеродоксальну школу на сучасному етапі
розвитку економічної теорії. До інших гетеродоксальних шкіл науковець
відносить еволюційну теорію, економіку угод, посткейнсіанство та ін.
«Представники цих шкіл, – пише І. Розмаїнський, – надають перевагу
дослідженням неоптимізуючої поведінки людей у нестабільних або навіть
нерівноважних економічних системах» [ 3, с. 96].
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Відомий методолог науки професор філософії в Університеті ВісконсінаМедісона Д. Хаусман дотримується поділу економічної науки на ортодоксію і
гетеродоксію та водночас відзначає «величезні зміни» у їх складі, що відбулися
за останні півтора століття з часів неокласичної наукової революції.
«Незважаючи на всі зміни, в мейнстримівській економічній теорії (або
магістральному напрямі економічної теорії), як і раніше, можна впізнати
теорію, розроблену колись ранніми економістами неокласичної школи» [4,
с. 41]. А далі вчений конкретизує і описує склад сучасної ортодоксії та
гетеродоксії: «Разом макроекономіка, мікроекономіка і економетрика («гілка
одночасно прикладної статистики і економічної теорії» – Авт.) становлять
більшу частину магістрального напряму економічної науки, хоч існують,
зрозуміло, ще декілька окремих вузьких підрозділів, таких як міжнародна
торгівля, економіка праці і т.д.» [4, с. 44]. Гетеродоксія визначена вченим як
альтернатива магістральному напряму економічної науки, конкуруюючі з ним
економічні школи. Серед них – марксизм, інституціоналізм, поведінкова
економічна теорія, неорікардіанство, посткейнсіанство та ін. [4, с. 44–46].
Необхідно тримати в полі зору неминучість змін в складі ортодоксії і
гетеродоксії внаслідок парадигмальних зрушень всередині теорій кожної з цих
груп, а також наукових революцій (змін наукових парадигм або конкуруючих
науково-дослідних програм) на певних етапах розвитку економічної науки та
суспільства.
Привертає до себе увагу та обставина, що у наведених вище стандартних
визначеннях складу гетеродоксії відсутній перелік різних варіантів теорій
постіндустріалізму (наприклад, постіндустріальної, знаннєвої економіки тощо).
На наш погляд, надзвичайно актуальним завданням у галузі розвитку
економічної теорії продовжує залишатися створення інституціональноінформаційної теорії, як органічного синтезу різних варіантів інституціоналізму
та постіндустріалізму.
Сучасні класифікації економічних теорій вітчизняних і зарубіжних учених
специфічно відображають відмінності між ортодоксією та гетеродоксію в
економічній науці. Класифікаційна концепція спектра теорій, представниками
якої є багато відомих економістів (Г. Бортіс, Ф. Прайор, О. Худокормов та ін.)
передбачає таке розміщення теорій: на протилежних полюсах розміщуються
теорії ортодоксії та гетеродоксії, а в центрі – теорії, що тяжіють до одного з цих
полюсів.
Аналіз новітньої економічної літератури виявляє існування одночасно
кількох протилежних тенденцій у розвитку економічних теорій ортодоксії і
гетеродоксії. З одного боку, їх теоретичні парадигми продовжують
розглядатись як неминуче конфронтаційні, інтелектуально конкурентні і т.п.
Своє крайнє вираження такий підхід отримує у точці зору деяких відомих
учених про сумнівність віднесення інституціоналізму, кейнсіанства і
неокласики до «строго наукової теорії, що відображає суттєві зв’язки дійсності,
об’єктивні економічні закони» [5, с. 114]. Водночас, з другого боку,
стверджується про непродуктивність такого підходу. На противагу йому
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висунуто твердження про перспективність розгляду відносин між різними
теоретичними парадигмами чи конкуруючими науково-дослідними програмами
як взаємодоповнюючих, комплементарних [5, с. 114–116]. Звідси випливають
багаточисленні спроби синтезу різних економічних теорій ортодоксії і
гетеродоксії. Найбільш популярними серед них є спроби поєднання теорій
неокласики, інституціоналізму та так званого критичного марксизму, що
ґрунтуються на тезах про можливість взаємодоповнення їх один одним [4,
с. 393; 6, с. 3–18]. Проте такі спроби, на наш погляд, в нинішніх умовах
виявилися малоуспішними, а визнання серйозних недоліків неокласики і заяви
протягом останнього півстоліття про її кризовий стан супроводжуються її
модернізацією.
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АКТУАЛІЗАЦІЯ ІСТОРИКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПІДХОДІВ У
МЕТОДОЛОГІЇ СУЧАСНОГО АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ
Суттєві трансформації світогосподарських процесів у ХХІ-му ст.,
глобальні виклики, пролонгація кризових процесів помітно впливають на
тематику досліджень сучасної економічної думки, актуалізуючи вивчення
не тільки здобутків її провідних теоретичних напрямів, наукових шкіл та
течій, а й зміну акцентів та проблематики аналізу, методологічних
підходів, вектора розвитку сучасної економічної науки тощо.
Дослідження означених трансформацій є однією з передумов позитивних
зрушень у розвитку сучасної економічної теорії, основою для формування
більш адекватних висновків та пропозицій для господарської практики.
Кардинальне ж оновлення економічної теорії багато в чому залежить від
знання історії та врахування її уроків. На сучасному етапі воно стає
можливим на підґрунті залучення до глибокого теоретичного аналізу
господарських систем суттєвого доробку історії економіки та історії
економічної
думки
як
головних
компонентів
інформаційнофактологічного,
методологічного
й
світоглядного
забезпечення
економічної науки.
Історія економіки та економічної думки, спираючись на історико економічний аналіз, що базується на відповідній системі методів
(історико-генетичному, історико-типологічному, історико-порівняльному,
історичного моделювання тощо), розкривають еволюцію господарської
системи у історичному та персоніфікованому аспектах, конкретизуючи
особливості економічної динаміки (передумови, чинники, суперечності)
на певних етапах розвитку суспільства та критично оцінюючи роль
економічної теорії у відображенні цих процесів. Методи історико економічного дослідження дають змогу розкрити зв’язок між
концепціями минулого і сьогодення, наступність у їх еволюції та зв’язок з
економічною політикою.
Поряд з теоретико-пізнавальним значенням застосування історикоекономічних підходів у методології сучасного аналізу господарських
систем має важливе прикладне “навантаження”, оскільки:
• розкриває практичну цінність тих чи інших економічних конструкцій
(доктрин, теорій, ідей) у різні епохи;
• виступає підґрунтям (при певних обмеженнях) для формування
висновків та рекомендацій щодо сучасного господарського розвитку
країн;
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• сприяє прискоренню трансформаційних процесів у економіці на
засадах загальноцивілізаційних орієнтацій.
За влучним висловом Дж.М. Кейнса, економіст повинен вивчати
сучасність у світлі минулого – заради майбутнього. Цей принцип
демонструє увагу вченого до історичних тенденцій та факторів соціальноекономічного розвитку, допомагає глибше зрозуміти еволюційний
характер розвитку економічного знання в цілому, залежність сучасного
стану теоретичної думки від попередніх її надбань та помилок.
Слід зауважити, що видатні економісти ХІХ–ХХ ст. (як представники
світової економічної думки: К. Маркс, Ф. Ліст, вже згадуваний
Дж. М. Кейнс, Й. Шумпетер та ін., так і провідні вітчизняні дослідники:
М. Бунге, М. Туган-Барановський, І. Янжул, Є. Слуцький), у своїх
наукових пошуках постійно зверталися до історичного досвіду своєї
країни та людства загалом. Глибоке історико-економічне підґрунтя їхніх
досліджень обумовило високий рівень теоретичного аналізу, розширення
предметного поля економічної теорії, справедливість прогностичних
висновків тощо.
Особлива роль в актуалізації наукового інтересу до історії економічної
теорії у ХХ ст. належить Й. Шумпетеру. Видатний вчений з власним
оригінальним баченням соціально-економічного процесу запропонував і
нестандартний авторський підхід до аналізу ролі історії економічної думки у
становленні сучасної економічної теорії, порівнюючи еволюцію останньої з
розвитком будь-якої точної науки та беручи за основу аналізу процес розвитку
аналітичного апарату і методів дослідження економічних явищ. На основі
зазначених методологічних положень Й. Шумпетер обґрунтував важливість
звернення до ретроспективних досліджень низкою чинників, умовно
розмежувавши їх на три групи – педагогічні переваги, нові ідеї та розуміння
логіки людської думки. При цьому він наголошував, що економічна наука
особливо потребує історичного екскурсу [1, с. 4].
Після виходу у світ “Історії економічного аналізу” (1954) серед
економістів намітилася потужна тенденція активізації наукового інтересу
до аналізу проблем економічної історії та історії економічної думки,
сформувалося розуміння щодо послідовного, еволюційного характеру
наукового пошуку, спадкоємності досліджень, а, отже, – в ажливості
історико-економічних галузей знань взагалі. Теза Й. Шумпетера щодо
взаємозв’язку між минулим і сучасним економічної думки органічно
увійшла до теоретичних розробок наступних поколінь економістів,
отримала плідний розвиток у працях зарубіжних та вітчизняних
дослідників.
Зважаючи на наявність тісного взаємозв’язку між минулим і
сучасним світової й вітчизняної економічної думки, предметне поле їхніх
досліджень не можна розглядати лише як відображення господарських
проблем новітньої епохи. Воно несе на собі відбиток нерозв’язаних
питань минулого, залежить від них, характеризуючи еволюційну,
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спадкоємну динаміку економічних досліджень. Ця взаємозалежність є
особливо помітною сьогодні, коли в економічній науці поступово
формується розуміння наступності в розвитку теоретичної думки, тісний
органічний зв’язок між сучасним її станом та історичним розвитком
попередніх економічних поглядів, концепцій, гіпотез.
Таким чином, свідоме використання потенціалу історикоекономічних підходів у методології аналізу сучасних господарських
систем має як науково-теоретичне, так і освітньо-пізнавальне значення. З
позицій наукових здобутків воно дозволяє здійснити більш глибокий
теоретичний аналіз актуальних проблем сьогодення, спираючись на
досвід їх розв’язання дослідниками минулої епохи та використовуючи
їхній аналітичний інструментарій. В контексті освітньо-пізнавальних
результатів історико-економічні науки, які виступають підґрунтям більш
свідомого і глибокого сприйняття матеріалу інших економічних та
споріднених з ними наук, виконують важливу роль у формуванні цілісної
системи знань та вихованні громадянської позиції сучасного студента,
підвищенні його інтелектуального та фахового рівня. Вивчення історії
економіки та економічної думки є підставою більш змістовного розуміння
проблем сучасної економічної теорії і, відповідно, науковою основою
формування у перспективі прагматичних ідей і практичних рекомендацій
у розв’язанні проблем вітчизняної економіки.
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ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЙНОЇ ЕКСПАНСІЙ
НА ДИФУЗІЮ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ
При веденні економічних дискусій необхідно мати на увазі, що на відміну
від природничих наук, економічна наука, подібно до логіки і математики, є
проявом абстрактного судження. Економічна наука ніколи не може бути
експериментальною і емпіричною. Економічні теорії є результатом наукової
діяльності кожного економіста, здатного «…ясно міркувати і в масі подій
відрізняти сутнісне від просто випадкового» [1]. Домінування в економічній
науці тієї чи іншої доктрини залежить від її сприйняття «…академічним та
професіональним товариством» [2]. Економіка – це постійно змінювана
економічна система, якій властиві циклічність, диспропорційність, кризи,
падіння та злети і яка залежить від великої множини чинників, значимість яких
також змінюється. В цьому контексті економіст, на думку Дж.М. Кейнса,
повинен бути математиком, істориком, дипломатом, філософом вільним і
непідкупним, як художник, але нерідко таким близьким до земних справ, як
політик.
Розвиток суспільства в ХХІ столітті є набагато складнішою і
детермінованою системою, якій властиві не тільки універсальні всезагальні
ринкові закони, а й зростання впливу психологічних, ментальних, генетичних,
інерційних, природно-просторових, історичних, політичних та інших
складових, які й визначають специфіку, темпи розвитку та адаптивність кожної
національної економічної системи до нових реалій. Cучасний розвиток
суспільства характеризується цілою низкою радикальних змін у всіх сферах
людської діяльності, які не можуть не позначитись на модифікації методології
та трансформації парадигми економічної науки та суспільствознавства в
цілому. ХХІ століттю притаманні різке скорочення запасів природних та
енергетичних ресурсів, збурення інноваційних процесів у всіх сферах
господарської діяльності, поглиблення глобалізації та фінансизації економіки,
інформаційної революції та розвитку мережевих структур, радикальну зміну
системи цінностей людини та її поведінки.
Науково-технологічна революція генерує нові нетрадиційні способи
мислення й нові економічні форми організації суспільства. Поглиблення
глобалізації, що набуває в третьому тисячолітті нових масштабних обріїв,
заперечує окремі економіко-правові форми організації суспільства в рамках
національних економік. Вибух комп’ютерної технології передує новим формам
впливу інформації на людину та людини на економіку. Інформаційні війни та
протистояння є вихідними елементами в конкурентній боротьбі між різними
суб’єктами господарювання. В умовах зміни цінностей в суспільстві, ресурсної та
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екологічної бази, посилюються конкуренція за ринки збуту товарів та доступу до
ресурсів, недооцінка яких суспільством веде до зниження темпів економічного
зростання, депресії, фінансової та економічної нестабільності, збільшення
внутрішнього та зовнішнього боргу держави, до зубожіння населення. Вирішення
означених проблем й актуалізує необхідність наукового аналізу з використанням
новітніх методологічних підходів.
Поштовхом до радикальних змін у всіх сферах людської діяльності стала,
інформація, її ведуча роль в порівнянні з такими економічними факторами
виробництва, як земля, робоча сила (праця), капітал та підприємництво [3].
Інформаційна експансія в умовах поглиблення глобалізації призвела до
масштабних інформаційних та політичних збурень, до формування мережевих
структур та трансформації ієрархічних структур, до загострення суперечностей
між процесами гомогенізації та гетерогенізації, до зміни людських цінностей та
нової ролі держави в суспільстві. Інформація – це єдиний ресурс, яким можуть
володіти одночасно всі суб’єкти глобальної економіки. Інтелектуальна
нерівність була і є головною причиною виникнення суперечностей між людьми
та країнами. Одночасний доступ до інформації всіх громадян Планети та
можливість впливати на інформаційний простір відкрило шлях до
використання інформаційного поля задля реалізації різних інтересів
комерційного та політичного характеру.

ДЕРЖАВА
політична рента

Фактори
виробництва

Земля

Праця

Капітал

Підприємництво

рента

зарплата

процент

прибуток

Інформація
квазірента

Рис. 1. Сучасна система факторів виробництва та доходів
Розширення масштабів економічної діяльності в територіальному,
галузевому та функціональному аспектах веде до збільшення обсягів та
ускладнення змісту інформації як складового елементу економічного розвитку.
Доступ до інформації, знань, засобів зв’язку та використання їх стали сьогодні
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«… четвертим фактором виробництва поряд із землею, капіталом та працею»
[4]. Якщо з 1800 року обсяг знань подвоювався що п’ятдесят років, а з 1950 р. –
що десять років, то тепер він подвоюється що п’ять років. Сфера інформації та
знань стає особливим видом виробництва, яке не визнає кордонів між країнами,
галузями та фірмами, де дійсні наукові розробки можуть фальсифікуватись
задля досягнення комерційних цілей.
Суб’єктивізація прийняття рішень як державою, так і фірмами,
обумовлена нерівномірністю розподілу інформації між різними гравцями на
ринку (асиметрія інформації), яка є результатом спеціально організованих
заходів по дезінформації суспільства стосовно реального економічного стану
акціонерних компаній, окремих фірм чи навіть національних економік
(держав). Усвідомлюючи значимість інформації як фактору суспільного
розвитку, глобальні гравці (держави, корпорації, політики і т.д.) задля реалізації
«своїх» інтересів почали використовувати інструменти маніпуляції та
фальсифікації інформації під виглядом «наукових» висновків експертів.
Цілеспрямоване формування націленої інформації, що подається для загалу чи
окремих груп, дозволяє маніпулювати їх поведінкою та прийняттям рішень,
тим самим уже несвідомо започатковується спекулятивний характер
економічної науки та господарської діяльності. Наочну форму прояву такого
явища ми на сьогодні отримали у фінансовому сектору (фінансові бульбашки).
Використання бізнес групами наукового економічного потенціалу для
конкурентної змагальності дійсних та псевдонаукових економічних ідей задля
вирішення своїх локальних меркантильних завдань наносить шкоду самій
економічній науці, яка поступово починає втрачати свою об’єктивність і
перетворюватись в інструмент меркантильних відносин. Відбувається
«мутація» та дифузія економічної науки, яка поступово розчиняється в інших
суміжних суспільних науках і яка перетворюється в інструмент маніпуляції
людською свідомістю олігархічними групами на світовому просторі.
Поглиблення глобалізації та інформаційна експансія є взаємозалежними та
взаємодоповнюючими процесами: глобалізація супроводжується інтеграцією
господарської діяльності в багатьох сферах, тим самим створює умови
відкритості та доступності до ресурсів, товарів та капіталів, тоді як електронні
носії інформації є передумовою формування мережевих структур в
глобальному просторі, надає можливість кожному громадянину Планети Земля
не тільки отримувати та обмінюватись інформацією, а й активно впливати на
формування світового науково-інформаційного простору, ухвалювати рішення
щодо своєї участі в різних фінансово-економічних операціях.
Безперечно, нові тенденції та закономірності розвитку сучасної економіки
вимагають зміни парадигми політичної економії, оскільки “… світ, який
швидко утворюється від зіткнення нових цінностей і технологій, нових геополітичних відносин, нових стилів життя і засобів сполучення, вимагає абсолютно
нових ідей і аналогій, класифікацій і концепцій” [5]. Сьогодні, на думку
Е. Тоффлера, “ми стоїмо на порозі нової доби синтезу. В усіх інтелектуальних
галузях діяльності, від точних наук до соціології, психології й економіки,
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особливо економіки, ми, ймовірно, побачимо повернення до великомасштабного мислення, до загальної теорії, до складання частин докупи” [5]. В
контексті зазначеного та з урахуванням сучасних тенденцій посилення взаємної
залежності та взаємної обумовленості розвитку всіх сфер людської діяльності
(економічної, соціальної, політичної, гуманітарної і т.п.), реанімації
економічної науки можна досягти завдяки активному використанню принципів
міждисциплінарного (екуменічного) підходу та верифікації.
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МІЖДИСЦИПЛІНАРНІСТЬ В ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
І СТРАТЕГІЇ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕГРАЦІЇ
УКРАЇНИ У ГЛОБАЛЬНУ ЕКОНОМІКУ
Поглиблення наших знань про закономірності функціонування
економічних систем неминуче призводить до диференціації економічної науки,
формування спеціальних, галузевих, суміжних економічних дисциплін. Вже
саме віднесення економіки до категорії поведінкових дисциплін акцентує
значення таких міждисциплінарних її аспектів як поведінкова економіка,
економічна психологія. Оскільки економічна діяльність людини за визначенням
є явищем соціальним, і на це вказує назва вихідної економічної дисципліни –
політична економія, особливої ваги набувають економічна соціологія, соціальна
економіка, інституціональна економіка. Відбувається «балканізація» теорії.
Особливої гостроти ця проблема набуває в умовах інтеграції національної
економіки в глобальний економічний простір. Адже в цьому випадку суттєво
скорочується перелік чинників, які в умовах закритої економіки цілком слушно
можна було б віднести до категорії незмінних, а отже й оминати увагою.
Зростає необхідність розширення предметного кола економічних досліджень.
Суттєві відмінності стадій розвитку на яких перебувають окремі суб’єкти
світового господарства (від постекономіки Заходу до архаїки країн третього
світу) зумовлюють зростання інтересу до теорії і філософії господарювання. В
їх межах визначається специфіка натурального, економічного та
постекономічного його способів, відкриваються нові можливості дослідження
історичної еволюції й визначення постекономічних перспектив розвитку
людства. Свій внесок в дослідження цих проблем справляє економічна
антропологія. Практичного значення набувають економічна культурологія та
аксіологія. Через порівняльний аналіз національних культур, перш за все
ціннісних орієнтацій, дослідники виходять на визначення витоків відмінностей
інституціональних моделей країн світу, можливостей та напрямків їх
трансформації.
Ця проблема залишається актуальною для України вже на протязі двох
десятиліть. Варто зазначити, що її успішне вирішення можливе лише в
контексті інституціонального забезпечення формування конкурентної стратегії
інтеграції України у глобальну економіку. Можна виділити кілька складових
політики інституціональних перетворень, успіх яких можливий лише на основі
врахування досягнень не лише економічної теорії а й зазначених суміжних
дисциплін. Диференціація зумовлена як врахуванням особливостей взаємодії
соціальних орієнтацій ціннісної системи та інститутів, так і з особливостями
інституціональних трансформацій, що з цього витікають.
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Перш за все, дієва стратегія повинна спиратися на притаманні
національній культурі соціальні орієнтації ціннісної системи. Варто
підкреслити, що мова йде саме про опору на загальновизнані в національній
культурі цінності, а не їх заміну на «більш придатні для ринкової системи
господарювання». Досвід Японії та Італії може слугувати прикладом
ефективного переформатування інститутів на ринковий лад у відповідності з
домінуючими цінностями. В Японії на зміну розформованих американцями
дзайбацу прийшли засновані на принципах комунітарної ідеології кейрецу. В
Італії великі сімейні корпорації Півночі було доповнено побудованими на тому
ж принципі сімейственості кластерними структурами малого бізнесу «Третьої
Італії». Важливо виділити кілька складових, що забезпечили їх міжнародну
конкурентоспроможність і які варто врахувати в процесі українських реформ.
По-перше, в обох випадках нові структури зберегли високий рівень
неформальних відносин, властивих колективістським і сімейно-груповим
культурам. Більше того, саме вони слугували основою успіху, оскільки
забезпечили високий рівень мотивації і координації діяльності всіх учасників
виробничого процесу. По-друге, розширення неформальної складової
економічних відноси не призвело до тінізації самої економіки. Ключовою
передумовою цього стала зміна умов отримання рентного доходу. Держава
перенаправила підприємницьку ініціативу на створення інноваційних
конкурентоспроможних продуктів, стимулювала й підтримувала їх вихід на
зовнішні ринки. По-третє, подолання монопольного положення в національній
економіці обмеженої кількості кланово-олігархічних груп (дзайбацу – Японія,
промислово-фінансові групи (ПФГ) Півночі – Італія), відбулося за рахунок
розпорошення серед найманого персоналу власності в новостворених кейрецу
(Японія), або формування альтернативного ПФГ сектору малих сімейних
підприємств (Італія). По-четверте, варто відзначити варіативність шляхів
успіху, що враховували відмінності конкурентного середовища, сформованого в
зазначених країнах. Для комунітаристської Японії характерне домінування
невеликої кількості багатопрофільних кейрецу. Конкуренція, перш за все,
виноситься на зовнішні ринки. Держава сприймається як велика корпорація. В
Італії фактично сформовано двохсекторну модель економіки, в якій великим
ПФГ Півночі протистоять кластерні структури малого бізнесу Третьої Італії.
Конкуренція між ними доповнюється конкуренцією на зовнішніх ринках.
Наступний
напрямок
інституціонального
забезпечення
конкурентоспроможного розвитку національної економіки пов’язується з
цілеспрямованою трансформацією ціннісних орієнтацій. Варто відмітити,
що його можливості досить обмежені, здатні принести відчутний результат
лише в довгостроковій перспективі. Цінності, як і більшість інститутів,
відносяться до підсвідомого, «мовчазного знання». Як правило, ми засвоюємо
їх мимовільно, тому часто навіть неусвідомлюємо їх існування та вплив на
нашу поведінку. Більше того, на відміну від інститутів, вони не піддаються
безпосередньому зовнішньому регулюванню (можна регламентувати поведінку,
але не переконання). Тому їх зміна виявляється процесом набагато більш
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складним ніж заміна інститутів. Однак, успіху можна досягти у випадку, коли
спрямованість трансформації цінностей співвіднесено із загальним напрямком
їх еволюції, зумовленим змінами умов суспільного відтворення. Важливу роль
в цьому процесі здатні відіграти держава, інститут сім’ї, релігійні організації,
освітні установи, засоби масової інформації, приватний бізнес [1, с. 211–233].
Особливості національної культури господарювання накладають
обмеження на можливості трансформації та запозичення інститутів, здатних
забезпечити стратегії розвитку національної конкурентоспроможності. Однак
наявність досить розгалуженої системи інструментів таких змін створює
широкий спектр варіантів інституціональних перетворень. У якості
інструментарію можуть використовуватися інституціональні рекомбінація,
нашарування (layering), реінтерпретація (translation), зміщення (displacement),
трансплантація (transplantation), вирощування [2].
Виділення структурної та функціональної складових комплементарної
взаємодії інститутів відкриває додаткові можливості для розуміння і
використання механізмів їх запозичення, навіть у випадках, коли вони не
відповідають існуючому інституціональному контексту, ведуть до
гетерогенізації
інституціональної
системи.
Під
гетерогенізацією
розуміється інтеграція в інституціональну систему інституційних форм, що
ґрунтуються на відмінних засадах соціальної орієнтації ціннісних систем, але,
за певних обставин, здатні функціонально доповнювати дію основних, базових
інститутів. Інституціональні трансформації можуть будуватися на основі
розширення функцій вже існуючих інституційних форм, а їх заміна може
супроводжуватися переданням частини функцій, які необхідно зберегти, іншим
інституціональним формам, введенням компенсаційних інституціональних
функцій і відповідних форм, що здатні заповнити інституціональні лакуни,
зменшити інституціональну напругу, запобігти появі інституціональних
пасток, породжуваних інституціональними змінами. Ключовим інструментом
гетерогенізації є інституціональний бріколаж. Bricolage (інституціональна
інсталяція) – процес, за якого заміна інститутів здійснюється шляхом
перегрупування або рекомбінації інституціональних принципів і практик з
метою їх ефективнішого використання в нових умовах. На відміну від простої
рекомбінації він припускає залучення інститутів, що відносяться до різних
інституціональних логік. Саме такою виглядає практика поєднання ринкових
(тарифи) і перерозподільних (субсидії) інструментів покриття витрат на
комунальні послуги, що надаються населенню.
Гетерогенізація в країнах, де зберігається суттєвий вплив традицій
сімейственості може виходити на рівень взаємодії економічних, ідеологічних,
правових та політичних інститутів. Так, в Італії політична система, що
передбачає обмеження участі держави в господарчому житті, поєднується з
правовими інститутами романо-германського права, які ґрунтуються на
пріоритеті суспільного інтересу, і дуалістичній економічній системі, в якій
гігантські сімейні корпорації Півдня межують з кластерними структурами
малого сімейного бізнесу Третьої Італії. В Китаї збереження керівної ролі
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держави і соціалістичної правової системи поєднується з формуванням іншого
типу дуалізму економічних інститутів, де реформований на засадах
корпоративізації державний сектор доповнюється новоствореним приватним.
Досвід Японії, країн Південної Європи свідчить про обмеженість
можливостей гетерогенізації інституціональних систем. Сам успіх економічних
перетворень призводить до втрати ефективності тієї моделі, яка його
забезпечила. Проблема не лише у порушенні інституціональної рівноваги.
Зростання матеріального добробуту населення, індивідуалізація виробництва,
пропозиції і попиту на товари й послуги формують об’єктивну передумову
трансформації соціальних орієнтацій ціннісної системи. Пріоритет переходить
від протистояння традиційні/секулярно-раціональні цінності до соціально
орієнтованої самоактуалізації на шкалі цінностей виживання / самовираження.
Саме на цій основі стає можливим остаточне подолання негативних наслідків
поширення корупції, клієнтизму, партикуляризму.
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РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ПАРАДИГМАЛЬНІ
ЗРУШЕННЯ: ПРОБЛЕМА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ІЗ РЕАЛЬНИМ
ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ
Вся історія людства демонструє поступальні якісні зміни в економічних
умовах життя людей, які зумовлюються розвитком продуктивних сил
суспільств та іншими чинниками. Реальне економічне життя завжди знаходить
своє відображення в певних суспільних правилах поведінки людей,
систематизується в певних категоріях і принципах поведінки, на основі чого
формується відповідна галузь знань, виникає економічна наука.
Наукові уявлення про економіку зародилися ще в глибокій древності
(Ксенофонт – IV ст. до н.е., Арістотель – ІІІ ст. до н.е.). Формування ж
економічної теорії як самостійної науки відбувається через дві тисячі років і
пов’язується із становленням капіталізму та вченням меркантилізму (Англія,
Франція, Італія та інші країни). В цей час виникає термін «політична економія»
(А. Монкретьєн, «Трактат політичної економії», 1615 р.), наукове поняття, яке
відобразило суть двохтисячної еволюції економічної думки і нові економічні
реалії. Свого розвитку політекономія досягає в працях представників класичної
політекономії (А. Сміт, Д. Рікардо).
На якісно новий щабель економічну теорію підносять К. Маркс і
Ф. Енгельс, критично осмислюючи всю попередню історію суспільств і
розвитку науки, розкриваючи закономірності не тільки розвитку ринковокапіталістичного способу виробництва, а і його історичну тенденцію. Тим
самим була обґрунтована політекономія соціалізму.
У другій половині ХІХ ст. відбуваються подальші якісні зміни в
економічній науці, пов’язані з маржиналістською революцією. Нова наукова
школа вводить поняття «економікс» (В. Джевонс, А. Маршалл та інші).
Маржиналісти виступають з позиції «чистої», «прикладної» економіки, яка
характеризується практичною спрямованістю і має задовольняти потреби
людини.
Отже, загальна економічна наука стала по-різному бачити свій предмет і
завдання дослідження: як політекономія і як економікс. Спостерігається
складна еволюція класичної школи, її критика (Ф. Ліст), виникнення на її основі
концептуально відмінних шкіл: історична школа, маржиналізм, неокласика,
кейнсіанство, неокласичний синтез та ін. Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
формується інституціоналізм, який отримав широке поширення і на початку
ХХІ століття (неоінституціоналізм).
Аналізуючи історію становлення і розвитку економічної теорії, ми бачимо,
що вона, виражаючи процес пізнання законів і правил економічного життя
людей, старається виявити найглибші економічні основи існування суспільств,
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запропонувати певні соціально-економічні моделі організації економічного
життя, виявити їх доцільність, життєздатність і майбутнє. Очевидно, що
відповідно до об’єктивних економічних умов життя людей формуються і
певного змісту теоретичні узагальнення, які виражають рівень економічної
культури суспільства і об’єктивні схеми його економічної організації.
Тобто, з’ясування змісту організації економічного життя людей
відбувається на основі певних парадигм: парадигми економічної організації
рабовласницького суспільства (різних етапів), феодалізму (зародження,
розквіту, занепаду), ринкової економіки (періодів панування дрібного
виробництва і вільної конкуренції, панування монополій та державно
монополістичного капіталізму) тощо. Найбільш поширені парадигми ХХ-ХХІ
століть – класична та неокласична, а також марксистська, в межах яких
функціонують різноманітні школи та концепції. Починаючи з другої половини
ХХ століття у суспільному виробництві і в економічних системах країн
виникають такі зміни, які складають наукову основу формування нової
парадигми економічної теорії – постнеокласичної. Основними ознаками нової
парадигми є:
 оновлення змісту економічних відносин, що випливає з інтелектуалізації
виробництва, утвердження «економіки знань» та інформаційного суспільства,
зростання інтелектуального продукту та інтелектуального багатства;
 розширення функцій людини як суб’єкта і об’єкта економічного
процесу;
 кардинальне оновлення відносин власності на основі розвитку
інтелектуальної власності;
 заміна ліберальної моделі економічної системи на соціально-орієнтовану
із забезпеченням пріоритету загальнодержавних інтересів та провідної ролі
держави;
 створення економіки сталого зростання та становлення ноосфери.
Дослідження розвитку економічної теорії і її парадигмальних змін є не
тільки гносеологічною проблемою. Велике значення має практична функція
економічної теорії. Світовий досвід показує, що ті країни, які свою економічну
політику будують з урахуванням передових парадигм економічного розвитку,
як правило, розвиваються прискореними темпами. Протилежна ситуація
виникає там, де заморожуються старі, неадекватні соціально-економічному
прогресу, моделі організації економічних систем (кріпацтво в царській Росії,
рабство на Півдні США у ХІХ ст. та ін.).
Закономірним є і те, що розвиток економічної науки постійно розширює
поле знань про економічне життя країн. Це зумовлює необхідність аналізувати
все більше і більше факторів (причин, умов) розвитку суспільств. Економічна
наука збагачується, впливає на хід економічного розвитку, стає безпосередньо
продуктивною силою. Але все це притаманне країнам не в однаковій мірі.
Очевидно, що найбільш повно досягнення економічної науки нині
використовують розвинуті країни.
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Нинішні глибокі якісні зміни в матеріальних умовах світової економіки
розширює як кількісні параметри використання економічної теорії, так і
створює нові поштовхи для розвитку самої економічної науки, нового
осмислення змісту її предмета та парадигмального оновлення. Паралельно
загострюється і проблема суб’єктивізму в інтерпретації нових економічних
явищ та висновків економічної теорії. Особливо це небезпечно для науки, коли
гору бере не об’єктивність в дослідженні, а егоїстичний інтерес (окремих
соціальних груп тощо).
Особливу потребу у розвитку економічної теорії, її методології та
з’ясуванні парадигмального змісту економічного життя має Україна.
Зумовлюється це рядом обставин, але основна – це неймовірна складність
проблеми пошуку Україною адекватної моделі економічного розвитку.
Прийнята владою без всенародного обговорення ліберальна модель
(неокласична парадигма) продемонструвала свою повну неспроможність і
неадекватність нашим об’єктивним умовам. Яскравим підтвердженням є
нескінченність
гострих
протиріч
трансформаційного
періоду,
що
супроводжуються глибоким кризовими явищами. Україна займає нині 76-те
місце (серед 144 країн) у світовому рейтингу конкурентоспроможності (за
даними світового економічного форуму в Давосі, Швейцарія).
Проведення Україною економічної політики на основі втілення
неоліберальної моделі загальмувало розвиток продуктивних сил країни,
переформатувало структуру національної економіки в бік сировинних галузей,
нехтуючи галузями, що забезпечують технологічний прогрес, вкрай загострило
соціальну нерівність, зробило економіку, по-суті, слабокерованою з боку
держави і суспільства. Економіка України перетворилася в кланово-олігархічну
і залежну від іноземних розвинутих суб’єктів. У міжнародному поділі праці все
чіткіше окреслюється наше місце як сировинного придатка.
Приклад України, яка взяла на озброєння неефективну та історично
віджившу неоліберальну модель розвитку, як втілення неокласичної парадигми
економічної теорії, свідчить про одне: наскільки важливо в сучасних умовах
будувати економічне (як і все суспільне) життя на основі досягнень науки і
втілення відповідної, обґрунтованої парадигми економічної теорії. Україна до
проголошення незалежності не мала потрібної економічно-матеріальної бази
для переходу до соціально зорієнтованої ринкової економіки. Тому в умовах
трансформації абсолютизація ринку, приватної власності і економічного
егоїзму, нехтування інтегруючими методами господарювання і обмеження
регулятивних функцій держави підірвало розвиток продуктивних сил країни,
розбалансувало економіку, негативно позначилося на соціальних умовах життя
людей.
Той же досвід трансформаційних перетворень в Україні переконливо
вчить, що не можна спрощено відноситися до опанування економічної теорії і,
особливо, до проблеми реалізації її практичної функції. Нині необхідно
забезпечити пріоритетність економічних знань у суспільному житті країни і,
насамперед, у суспільному виробництві та економічній політиці держави. Тому
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грубою помилкою України є те, що вивченню економічної теорії у ВНЗ і у ЗНЗ
нині приділяється другорядне значення (необов’язковість вивчення і т.п.). Це
зразу ж негативно позначилося на економічній освіті в країні. В хід пішов
популізм. Ми спостерігаємо нехтування досягнень економічної теорії і в
практичному господарському житті та в розробці і реалізації економічної
політики.
Опанування економічної теорії сьогодні як у дослідженнях, так і в широкій
практиці – це є опанування змісту тих якісних змін у світовій економіці, які
підводять до необхідності розуміння і опанування нової парадигми економічної
теорії – постнеокласичної. Нова парадигма має врахувати парадигмальні
чинники, які формуються ( чи сформувалися) в соціально-економічному устрої
передових суспільств ХХІ століття: розвиток постіндустріального суспільства,
новітні досягнення НТР, якісні зміни у факторах матеріального виробництва,
інтелектуалізацію виробництва, посилення світових інтеграційних процесів,
соціалізацію економічних відносин. Дія всіх цих чинників кардинально змінює
науковий погляд на розвиток ринкових систем в сучасних умовах,
перетворення їх в соціально організовані з провідною регулюючою роллю
держави.
Загальний наш висновок. Щоб забезпечити економічне зростання, Україна
має забезпечити опанування нової постнеокласичної парадигми економічної
теорії. Це торкається як самої теорії, так і практики. В економічній політиці
держави мають максимально враховуватися досягнення економічної теорії та її
парадигмальні зрушення. Перехід до нової парадигми має забезпечуватися
реальним економічним розвитком країни. Отже, якість соціально-економічних
перетворень в Україні буде цілком залежати від нового осмислення
закономірностей суспільного прогресу та переходу на адекватні (особливо з
точки зору майбутнього) умови економічного устрою суспільства.
Постнеокласична парадигма – це наш орієнтир.
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СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА И НАУКА:
ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЕТОДОЛОГИЯ ИМЕЕТ
ПРИОРИТЕТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Если обратиться к истории социально-экономического развития, то без
преувеличения можно заметить, что старт, динамику современной
экономической цивилизации с ее довольно сложными и противоречивыми
результатами заложила политэкономия. И тем более странно, что это, пожалуй,
единственная наука, которая оказалась сегодня за «бортом» своего освоения и
развития на новой основе и даже исключена из научных классификаторов,
учебных планов, программ вузов. Но дело не только в этом. Дело в том, что
устранение политэкономических научных и образовательных традиций лишило
политика, хозяйственника, индивида основы рационального, адекватного
изменяющейся практике мышления, т.е. методологии, способу, методам и
инструментам получения знания. Мировой экономический кризис, начавшийся
в 2008 г., убедительно подтвердил, что сложившаяся экономическая модель
нуждается в серьезной реконструкции, а ее теоретическая основа –
экономическая теория с неоклассической методологией – в принципиальной
парадигмальной замене. Оценивая причину современного общего кризиса,
П. Кругман пишет: «Истинная редкость в мире – это не ресурсы и даже не
добродетели, а понимание происходящего… Единственно важными
структурными преградами на пути к процветанию мира являются устаревшие
доктрины, которые затуманивают мышление людей» [1, с. 296].
Если классическая политэкономия под влиянием научно-естесственного
сциентизма той эпохи априори заложили полную, хотя и не прописанную
заранее рациональность мышления, предполагая при этом по преимуществу все
же оптимальный конструктивизм державного (!), даже не государственного, а
именно национального интереса, то неоклассики осознанно заложили в свою
исследовательскую парадигму такие предпосылки как полнота информации
индивида о рынке, узкий корыстный материально-денежный интерес,
универсальные счетно-аналитические способности «экономического человека»,
нулевые трансакционные издержки рынка.
И если рациональность классической политэкономии базировались на
необходимости познания и признания объективных экономических законов, то
неоклассика закладывает в исследовательский процесс субъективистский
индивидуализм, распространив мотивы и признаки его поведения на
коллективы и все общество. Доминирующая познавательно-эвристическая
функция науки сменяется узко позитивистско-прагматическим значением
исследовательского процесса. Но все-таки целое не есть механическая сумма
частного, а мышление и поведение даже большой группы индивидов,
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руководствующихся своими узкоутилитарными стратегиями, еще вовсе не
обеспечит общего благосостояния и целостности.
Работы отдельных авторов по исследованию причин, последствий и
возможностей современного кризиса отдельными авторами, комиссиями от
МВФ, ООН, МБ, других международных институтов уже подводят к выводу,
что «бывшие коммунистические страны после краха своей системы,
сложившейся после второй мировой войны выбрали искаженный вариант
рыночной экономики. Они поменяли своего прежнего бога Карла Маркса на
нового – Милтона Фридмана, – пишет Дж. Стиглиц. – Но новая религия не
служит им хорошо» [2, с. 273]. Поэтому надо думать самостоятельно исходя из
общих мировых политико-экономических тенденций, понимая сложность и
ответственность за предлагаемые выводы и то, кому ты служишь и за что и что
из этого получается и создавать новые идеи и теории, соответствующие общим
интересам мир-системы в целом и ее отдельных элементам странам
национальным, не попирая их интересы и оскорбляя их за свою лояльность по
отношению существующей несправедливости.
Впервые на несоответствие предпосылки об уровне рациональности и
хозяйственных процессов еще в 50-е годы прошлого века обратил внимание
Г. Саймон, сформулировав гипотезу о «неполной рациональности», зависимой
от когнитивных способностей индивида, процедуры исследования и других
условий. Что значит несоответствие? Это значит, что в рамках определенных
традиций теория «развивалась?» на собственных, неверно сформулированных
предпосылках о «разумности человеческого поведения», а практика
функционировала, конечно, не сама по себе (!), но не в соответствии с
выработанными принципами и прогнозами. Особенно это касается
предпосылки о равновесии рыночной экономики, после каждой новой
представленной модели «неожиданно» случался очередной экономический
кризис. Например, кризис 1929-1933 гг. абсолютно не подтвердил прогнозы
известных Дж. Кейнса, И. Фишера, Р. Хоутри и У. Митчелла. Иначе говоря, это
был кризис всей неоклассической теории и особенно ее монетарной ветви. На
тот период профессор И. Фишер был одним из самых популярных и
авторитетных экономистов. Еще 17 октября 1929 г. он утверждал: «Цены акций
достигли того, что можно назвать постоянно высоким плато» [3, p. 210]. Но уже
24 октября 1929 г. пришло первое катастрофическое известие с бирж об обвале
цен на акции. И. Фишер потерял не только свой научный авторитет, но и все
свои сбережения. Последующие кризисы не только не похожи друг на друга по
своим причинам, последствиям и пр., но имеют и разное теоретическое
объяснение, интерпретацию, движущую силу [4; 5]. Один из основных выводов
истории кризисов и, естественно, «сопровождающих их теорий» заключается в
том, что требуется новый целостный взгляд на современное мироустройство,
его эволюцию хозяйственных отношений, их форм, подобный тому, который
был зафиксирован классической политэкономией.
Во-первых, именно в исследовании системы объективных экономических
законов и отношений человеческого общения (производства, распределения,
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обмена и потребления) оформился предмет экономики как науки в ее
классический интерпретации, предложив практике ее
адекватный
хозяйственно-политический образ, практичную и перспективную модель
эволюции. Во-вторых, политэкономия позволила (и она в этом плане
незаменима) определить стратегию и динамику политэкономического и
социокультурного развития. В-третьих, предметная
определенность,
методология, категориальный аппарат позволил выявить потенциал, движущие
силы складывающегося способа производства, эпохи с указанием
ограниченности и перспективности одних экономических форм по сравнению с
другими. В-четвертых, зафиксировать «несущую конструкцию» или основу
общественно-экономического устройства как органическую составляющую
определенного технологического способа производства, общественного уклада,
экономической и морально-этической нормы поведения, политико-правового
механизма координации и защиты интересов индивидов, их собственности. Впятых, на основе складывающихся тенденций в траектории институциональных
изменений определить прогноз возможных противоречий развития с
выявлением соответствующих форм их разрешения. Наконец, политэкономия
дает методологическую и инструментальную основу для анализа другим более
конкретным экономическим дисциплинам.
В начале ХХ в. под влиянием специализации экономических дисциплин
политэкономия распадается на ряд более частных наук: собственно экономику
(экономикс), политологию, теорию организации, социологию, историю
экономики и историю науки об экономике. Единая методологическая основа
или, иначе говоря, единый взгляд на политико-экономическое устройство и
развитие были разрушены. А отдельные калейдоскопичные фрагменты
отдельных частных дисциплин не могут воссоздать целое. Возник дефект
знания подобный дефекту массы в физике. Смысл его в том, что частные
знания отдельных экономических и других специализированных научных
дисциплин не дают все-таки целостной синкретичной картины современной
мир-экономики. А это сегодня принципиальный вопрос: каково направление,
стратегия и основные хозяйственные формы развития современной
мирохозяйственной системы, как в ней находят свое место национальные
хозяйственные единицы с рамками полномочий и функциональных
особенностей.
Сегодня на новом уровне названные выше проблемы проявляют себя с еще
большей остротой. И в первую очередь определение системы и ее структурных
элементов, генерирующих потенциал не к росту, поскольку последний может
быть и деградирующим, а к развитию. При всем при том, что «ресурсы имеют
значение», для социально-экономического развития наибольшее значение и
силу имеют институты. Институты – это эндогенные феномены, система
которых определяет не только размер дохода и богатства, но и результатов
хозяйствования в более широком смысле слова: отношений общения, роста
доверия, культуры, накопления опыта, образования, продолжительности жизни
и пр. Поэтому этот результат следует рассматривать как функцию от
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формируемых институтов: y = f (I1, I2 …In), где I1, I2 ,…In – это
институциональные
изменения
конкретного
политэкономического
пространства и времени.
При всей своей важности в условиях современности исследовательская
программа институционализма все же будет частным случаем политэкономии.
Объект и предмет анализа институционалистов выходит за привычные
ограниченные
объектно-субъектные
рамки
«ресурсы-результаты»
и
производственные отношения. Институциональная программа исследований
обращается к кумулятивному началу общества, как целого, так и различных его
составных элементов. Это дает хозяйственной практике основу для
прогнозирования, планирования и проектирования институтов развития
страны, формируя иной арсенал инструментов госуправления.
Определение же верной «формулы» экономической идеологии для этих
условий является крайне важной теоретической и практической проблемой,
замыкающей различные стороны человеческой деятельности, включая
отношения собственности, на неформальном и формальном уровне,
обеспечивающей повышение конкурентоспособности экономик, социальноэкономического развития и роста, их источниками, факторами и условиями. В
частности институциональная среда может, как ограничивать, так и расширять
границы производственных возможностей за счет формирования социального
капитала, имеющего сложную структуру и механизмы деятельности в
пространстве и во времени. Но это связано, прежде всего, с
институциональными изменениями, имеющих дискретную траекторию
эволюции и, в свою очередь, сопровождаются неравномерным распределением
издержек на создание новых институтов, извлечением и присвоением
инициаторами реформ разного рода трансформационной ренты. Изменение
величины издержек и рентных доходов между членами общества создает
условия для поддержки или же торможения проводимых политикоэкономических мероприятий.
Также, как показывает анализ истории и теории реформ, любая
институциональная система имеет свой предел положительной отдачи от
своего функционирования, поскольку затраты на ее поддержание в прежнем
качестве будут превышать общий полезный эффект. Поэтому крайне важно
заниматься институциональным планированием и проектированием, выявляя
историческую обусловленность и предпочтения стран в возможном выборе
своих правил и норм координации, определяя путь и механизмы закрепления
неформальных отношений в формальные эффективно действующими
институтами. Институциональное планирование должно стать прерогативой не
только государства, но и общественных органов, чтобы исключить присвоение
трансформационной ренты государством или частными лицами. Собственно,
вышеназванные проблемы можно обобщить как политэкономию институтов.
Критерием смены одних институтов на другие выступает соотношение
затрат и выгод, общественной пользы от институциональных инноваций.
Переходные институты в эпоху системных трансформаций играют роль
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общественно–экономических стабилизаторов, а посему должны занять в
экономической политике особую значимость.
Анализ показывает, что финансовый капитал вступил в противоречие с
капиталом как экономическим феноменом, основанным на частной
собственности и производительной норме поведения. Кроме общей мировой
нестабильности система отношений вступила в противоречие против человека
как вида и как социума. В условиях глобализации наметился переход
традиционной власти от денег и государства к иным формам. Одновременно
заложена основа дестимулирования, поскольку перераспределение прав
собственности не носило экономического характера и обусловило значительное
отклонение от известного равновесия по Парето. Законы распределения, на
которые повлияла кредитно-денежная система в первую очередь, вступили в
противоречие с законами собственно воспроизводства. Праздная жизнь как
вторая сторона экономик рыночного типа небольшого числа богатых
государств, которую критиковал еще Т. Веблен, оказалась навязанной и,
следовательно, ближе к населению, чем жизнь производительная.
Для стимулирования развивающихся экономик надо исходить не из
учетной ставки банковского процента как некой нормы поведения
экономических агентов, а из возможной, планируемой нормы прибыли на
затраты предприятий высокотехнологичных отраслей, которые могут служить
критерием эффективности и ориентиром для цен на другие товары, заработную
плату, налоги, трансферты и пр. С институциональной точки зрения мы
должны учитывать, что монетарная мотивация с соответствующим поведением
и организацией общества не является доминирующей стратегией многих новых
стран, включая, например, Беларусь, Россию и Украину, где денежный
приоритет находится во втором ряду ценностей. Но в реальной хозяйственной
практике в альянсе с экономической политикой навязывается в качестве
приоритета именно денежный интерес, который всегда выигрывает в
финансовых играх, называемых «национальной финансовой политикой». К
сожалению, реализуется этот интерес за счет бедных.
Таким образом, при всем притом, что в настоящее время экономическая
наука утратила свою эвристическую объективность, все же хаотичная
реальность и неопределенность рано или поздно заставляет теорию
выстраивать свои заключения в соответствии с требованиями жизни, т.е.
экономическими законами и социальными требованиями. Тенденции таковы,
что «справедливость… представляет главную основу общественного
устройства. Если она нарушается, как пишет А. Смит, то громадное здание,
представляемое человеческим сообществом, воздвигаемое и скрепляемое самой
природой, немедленно рушится и обращается в крах» [6, с. 101].
Экономической науке сегодня пытаются придать ее новую значимость
формализацией. Не вдаваясь в детализацию, в заключение приведем длинную,
но, как нам представляется, необходимую цитату Дж. Кейнса: «Цель нашего
анализа отнюдь не в том, чтобы создать такую механику или шаблонную схему
операций, которая автоматически выдавала бы безошибочны ответ, а в том,
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чтобы обеспечить себя методом для систематического и планомерного
изучения ряда проблем. Поэтому после установления предварительных
выводов путем последовательной изоляции одного за другим усложняющихся
факторов мы теперь должны вернуться к нашей исходной позиции и учесть,
насколько это возможно, вероятные взаимодействия всех этих факторов.
Именно такова природа экономического мышления. Любой другой способ
применения формальных принципов познания (без которых, однако, мы
заблудились бы как в лесу) привел бы нас к ошибкам. Крупный дефект
формализации экономического анализа с помощью псевдоматематической
символики (курсив наш – П.Л.) в том именно и состоит, что все эти построения
явным образом исходят из допущения о строгой независимости введенных в
анализ факторов, и они теряют всю свою доказательность и значение с
отпадением этой гипотезы. …Слишком большая доля современной
«математической экономии» представляет собой по существу простую
мешанину, столь же неточную, как и первоначальны допущения, на которых
она основывается, причем авторы получают возможность забывать о сложных
отношениях и взаимосвязях действительного мира, замыкаясь в лабиринтах
претенциозных и бесполезных символов» [7, с. 372–373].
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НОВА ПАРАДИГМА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Упродовж останніх двадцяти років увага вчених-політекономів України
була сконцентрована на ключових питаннях трансформації економічної
системи в напрямі створення інститутів національного господарства та
ринкових перетворень економіки. При цьому чи не найбільш вживаним
терміном і найпопулярнішою темою дискурсів була економічна криза
(трансформаційна, інвестиційна, інституційна, фінансова) і пошук виходу з неї.
Постановка питання про необхідність подолання кризи, висуває цілу низку
похідних питань як прагматично-прикладного так і теоретико-методологічного
характеру. По-перше, що саме вважати кризою, коли вона почалася, що
вважати виходом з неї? По-друге, які інструменти (засоби, важелі) є в нашому
розпорядженні для вирішення завдання? По-третє, чого ми хочемо в принципі
(стабільності, тобто збереження системи; економічного розвитку, тобто якісних
структурних змін; зростання, тобто збільшення випуску продукції; підвищення
рівня зайнятості й доходів; зменшення диференціації, зняття соціальної
напруги; конкурентоспроможності на світових ринках; зміцнення економічного
суверенітету; фінансової безпеки; екологізації відтворення та паливноенергетичної незалежності і т. д.)? Та чи інша постановка завдання, визначення
пріоритетів і формулювання мети передбачає вибір шляху її досягнення,
інструментарію здійснення, тощо. За класичним визначенням завдання в
єдності із засобами досягнення – це і є парадигма.
Традиційна економічна теорія розглядала ефективні (найдешевші) способи
розподілу та використання обмежених ресурсів, досягнення оптимальних і
постійних темпів кількісного зростання.
Нова економічна теорія виходить за ці межі, бо включає вивчення
соціальних процесів та інституційних змін, досліджує проблеми взаємозв’язку
економіки і політики, економічно обґрунтовує політичні рішення,
трансформується у теорію економічної політики.
Сучасна теорія економічного розвитку розглядає цивілізаційні виміри
суспільного розвитку, глобальні тенденції та закономірності, тобто вивчає
суспільство як динамічну систему. Вона включає вироблення моделей і
концепцій розвитку, дослідження джерел, ресурсів, рушіїв та інституційних
механізмів сприяння розвитку.
Якщо під кризою розуміти неспроможність системи до ендогенного
самопідтримуючого розвитку (скорочення виробництва, деіндустріалізація,
інфляція, безробіття, декваліфікація робочої сили та маргіналізація значної
частини населення, наростаючий потенціал соціального невдоволення та
політичного протистояння, дефіцит бюджету, зростання зовнішнього боргу і
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т.д. є ознаками цього феномену), тоді слід задуматися над зміною парадигми
економічного розвитку.
Парадигма ресурсного розвитку з її цілями економічного зростання та
стійкості, що базується на неокласичному аналізі статичної моделі, – це
позавчорашній день (мобілізаційно-індустріальна економіка, прирікання на
відсталість, «наздоганяючий», а фактично – «відкладений» розвиток). Вона
склалася впродовж тривалого історичного періоду так званого індустріального
суспільства, реалізувала себе і виявила свою неспроможність для вирішення
актуальних завдань.
Парадигма інноваційного розвитку спирається на знаннєву економіку,
основний ресурс якої – необмежений. Але знаннєва економіка оприявнює і
реалізує свій потенціал і переваги лише за умови постійної генерації знань.
Тому важливо змінити традиційні уявлення про ресурси розвитку (земля, праця,
капітал; енергоносії, інвестиції, технології) включивши те, що розглядається як
його результат до рушіїв, чинників, ресурсів. Йдеться вже про парадигму
інтелектуальної сталої економіки. У сучасній європейській стратегії
економічного розвитку в центрі економічної політики – інвестиції в людину. Це
можливість вирішити, з одного боку, проблему формування економіки знань,
основним ресурсом якої є творча інтелектуальна праця, а з іншого, – проблеми
екологічної безпеки, охорони життя і здоров’я, соціальної незахищеності,
бідності, безробіття тощо. Майбутній добробут прямо залежить від створення
нових конкурентоспроможних продуктів і виробництв, що з’являються в
результаті підтримки прогресивних технологічних змін та розвитку людського
потенціалу.
Найефективнішим механізмом стимулювання технологічних змін є
ринкове конкурентне середовище. Тому нова парадигма політики відновлення
полягає насамперед у зміні моделі взаємодії держави та бізнесу, ключових
факторів економічного зростання, структури економіки, умов, спрямування і
масштабів зовнішньоекономічної діяльності. Розроблення та проведення
політики відновлення економіки, держави і суспільства передбачає здійснення
технологічної, інституційної та соціальної модернізації. Проте перешкодою на
цьому шляху є теоретична невизначеність з елементами інтуїтивного пошуку
нових контекстів старої, добре засвоєної індустріальної парадигми. Спроба
поєднання різних концептуальних засад щодо трактування змісту, пріоритетів і
джерел розвитку економіки, зокрема неокласичної концепції економічного
розвитку, теорії ендогенного зростання, концепції сталого розвитку в якості
теоретико-методологічної основи модернізації національного господарства
обумовлює внутрішню суперечність науково-практичних підходів до
визначення стратегії економічного розвитку, низьку ефективність регуляторних
заходів держави та слабкий інтеграційний потенціал національного
господарства.
Дослідження, проведені у відділі економічної історії Інституту економіки
та прогнозування НАН України, показали, що компрадорське спрямування
бізнесу та залежність від державної підтримки, слабкість внутрішнього
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конкурентного
середовища
та
висока
політична
складова
зовнішньоекономічних відносин становлять історично сформовані риси
вітчизняної моделі економічного розвитку. Нова національна модель має
будуватися шляхом заміщення цих рис протилежними. Потенціал – у
відновленні історико-культурного генотипу економічного розвитку, що
включає такі базові складові як господарська свобода й соціальна
відповідальність, у модерних формах на засадах інноваційності та сталості.
Важливою складовою зміни політико-економічної парадигми є подолання
монополії економічного детермінізму та визнання ролі ідей (а не тільки
економічних інтересів) у господарському поступі, поєднання аксіологічних,
когнітивних і прагматичних засад. На цій методологічній основі нами
розроблено концепцію взаємодії телеологічної та органічної складової в
трансформації господарського середовища та розкрито їхнє співвідношення на
різних етапах суспільно-економічного розвитку; розвинуто положення про
еволюційний
розвиток
суспільства
як
внутрішньо
складний
та
полідетермінований процес, який включає взаємовплив власне економічних та
інституційних
чинників,
загальноцивілізаційних
закономірностей
та
національно-специфічних особливостей економічних систем. Зокрема на
історичному матеріалі обґрунтовано взаємозв’язок ринкових інститутів та
інститутів громадянського суспільства та розкрито роль політичних чинників у
трансформації інституційного середовища як основи господарської взаємодії.
Параметрами кількісної та якісної оцінки результатів суспільних
перетворень упродовж років державної незалежності України мають бути не
лише стан економіки та фінансів, модель державного управління, а й рівень
інституційної довіри та соціальної згуртованості. На жаль, наслідками
тоталітаризму та економічної централізації, що залишилися в спадщину
українському суспільству з часів СРСР, є надмірна залежність від держави, що
приводить до виснаження підприємницької енергії; економічна та громадянська
пасивність, утриманство; непідготовленість до співробітництва в таких
організаціях як комерційні компанії та громадські організації; орієнтація на
виконавчу, а не креативну модель поведінки. Ці соціальні звички обумовили
суттєве уповільнення демократичних і ринкових перетворень у
постсоціалістичних країнах, а відтак, становлять бар’єр соціального поступу.
Цілі економічного розвитку не можуть бути досягнуті лише технологічним
вдосконаленням виробництва, а потребують організаційних і мотиваційних
новацій. На цьому наголошували видатні дослідники історії економіки Д.Норт і
Р.Томас, вивчаючи механізм соціально-технологічних змін. Проте, ефективна
організація економічної діяльності передбачає в своїй основі спільність
цінностей, відповідальність та здатність до співробітництва. Отже зміна
парадигми економічного розвитку означає формування нового типу соціальної
взаємодії, що спирається на зміни суспільної (економічної, екологічної,
гуманітарної) свідомості. Важливою складовою цих змін є боротьба зі
стереотипами мислення, формування етичних навичок і норм поведінки, які в
сукупності відповідають візії успішної країни, здорового суспільства,
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прогресуючої економіки. Універсальним проектом, на нашу думку, може стати
впровадження ідей соціальної солідарної економіки (Р. Мігліаро), що
спирається на створення та синергію найрізноманітніших самоврядних
структур: громадських організацій та асоціацій, кооперативів, фондів і
механізмів соціальної та професійної інтеграції тощо. Функціонування такої
мережі підпорядковується цілям співробітництва й партнерства заради
соціального розвитку та екологічного захисту.
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Н.І. Гражевська, д-р екон. наук, проф.,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
П.В. Скотний, канд. екон. наук, доц.
Дрогобицький державний педагогічний університет
імені Івана Франка
СИСТЕМА ЕКОНОМІКО-ТЕОРЕТИЧНОГО ЗНАННЯ
У НЕЛІНИЙНИХ ВИМІРАХ СИНЕРГЕТИКИ
Визнання плюралістичності економіко-теоретичного знання (ЕТЗ), яке
«подібно до економічних явищ, також є нестійким у процесі свого розвитку» [4,
с. 316] дозволяє залучити філософсько-світоглядні здобутки синергетики до
аналізу його природи, рушійних сил та механізмів еволюції. Дослідження
системи ЕТЗ через призму синергетичного підходу акцентує увагу на таких
його ознаках:
1) складності, поліструктурності. На думку сучасних дослідників,
система ЕТЗ є надскладною як в діахронічному, так і в синхронічному аспектах
її розгляду [1]. При цьому базовий блок будови сучасного ЕТЗ містить такі
складові: онтологічну (об’єктивні умови еволюції, картина економічної
реальності); гносеологічну (філософські основи, передумови та критеріальні
характеристики наукової діяльності, методологічні принципи, методи та
інструменти
наукових
досліджень,
саморефлексія
фундаментальної
економічної науки); аксіологічну (гуманістичні, моральні цінності, етос науки)
та праксеологічну (організація і технологія наукових досліджень, передумови і
механізми практичного застосування наукових результатів). Водночас
структура ЕТЗ, яка постійно еволюціонує, змінюючи зміст, соціокультурні та
філософські характеристики, представлена формами його організації
(концепціями, гіпотезами, теоріями, вченнями, школами, течіями, напрямами,
парадигмами, картинами економічної реальності), якісними особливостями
структурних
зв’язків
(детерміністських,
імовірнісних,
ієрархічних,
гетерархічних тощо), складним мережевим і багатовимірним характером цих
зв’язків (внутрішніх, зовнішніх та змішаних, похідних) [7, с. 31–37];
2) здатності до самоорганізації та саморозвитку. Реальним суб’єктом
наукового пізнання в сучасній високоспеціалізованій та інституціоналізованій
економічній науці є наукове співтовариство, учасники якого розпорошені в
просторі і часі та пов’язані між собою мережею формальних і неформальних
інформаційних каналів та взаємодій. Наслідком комунікацій всередині
зазначеного колективного суб’єкта є досягнення консенсусу щодо істинності
певних гіпотез, концепцій та теорій, який завжди має умовний, тимчасовий і
відкритий для перегляду характер.
Важливо наголосити, що стихійний процес самоорганізації ЕТЗ є тривалим
у часі, що зумовлено актуальною і потенційною «недовизначеністю» наукових
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тверджень як в теоретичному, так і в емпіричному аспектах. Слід також взяти
до уваги відсутність абсолютної однозначності сенсу та значень наукових
термінів і тверджень, що стимулює розробку низки методів і прийомів,
спрямованих на зменшення цієї неоднозначності (запровадження різного роду
конвенціональних визначень, формалізація наукової мови тощо) [6].
При цьому саморозвиток економіко-теоретичного знання відбувається під
впливом
як
зовнішніх
(трансформація
економічної
реальності,
міждисциплінарні комунікації, зміна наукової картини світу), так і внутрішніх
чинників діяльності наукового співтовариства, зумовлених існуванням так
званої «чистої» економічної теорії.
3) мультипарадигмальності та багатовекторної динаміки, що
розгортається адаптаційним та біфуркаційним шляхом (періоди нормального
розвитку науки та наукові революції в термінології Т.Куна). При цьому
виокремлюються такі типи наукових біфуркацій: (1) революції, що
характеризуються аномаліями та кризами, зумовленими експансією
економічної науки до нових предметних сфер та революції, які виникають без
аномалій і криз, за рахунок її міждисциплінарних взаємодій і «парадигмальних»
щеплень; (2) глобальні революції (загальнонаукові та дисциплінарні) і локальні
революції, пов’язані з кардинальними змінами окремих елементів та
взаємозв’язків структурних елементів ЕТЗ [7, с. 48];
4) відкритості, постійного інформаційного обміну із зовнішнім
середовищем. Прикладом такого внутрішньонаукового метаболізму є
«економічний імперіалізм» за якого економічний підхід оголошується
універсальним для всіх суспільних наук, а в більш широкому плані − практично
для всіх сфер людської життєдіяльності. З іншого боку, існує тенденція
дослідження економічних закономірностей як окремого випадку більш
широких соціальних процесів із залученням пізнавальних засобів соціології,
психології, історії, політології та інших наук. Складність та відкритість ЕТЗ
зумовлюють нелінійність розвитку економічної науки. Історія економічної
думки засвідчує, що незважаючи на її тісний зв’язок з ментальними архетипами
відповідних епох, реакція науковців на зміни зовнішнього або внутрішнього
середовища розвитку економіко-теоретичного знання не пропорційна цим
змінам;
5) нестійкості та хаотичності, які генерують інновації та розширюють
спектр дослідних можливостей. На думку сучасних науковців, творча
активність людини потребує періодичного залучення постійно присутнього в
сфері підсвідомого стохастичного, хаотичного руху розуму. При цьому
креативне мислення є дивергентним, багатовекторним, спрямованим на пошук
різноманітних шляхів вирішення наукової проблеми. Блукаючи по полю
можливих шляхів розвитку, хаотичні рухи креативного розуму час від часу
виходять на певну структуру-атрактор, сприяючи прориву до нового [5,
с. 137, 139];
6) людиноцентричності, за якої ЕТЗ набуває багатовимірності самої
людини. Йдеться про усвідомлення складноструктурованості людської
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когнітивної системи, різноманітності способів збагнення економічної
реальності, необхідності врахування несвідомого [3], залежності суджень і
висновків дослідників від їхнього прагматичного інтересу, операціональних
характеристик та специфіки відповідного комунікативного середовища [2, с. 3].
За цих обставин класичні описи суб’єкт-об’єктного типу втрачають
універсальність та доповнюються описами комунікативного типу, пов’язаними
із міждисциплінарним спілкуванням учасників пізнавального процесу.
Важливо зауважити, що людинорозмірність ЕТЗ передбачає, що людина
ставиться в центр досліджень не тільки у зв’язку з пізнавальними процедурами,
але і з тими результатами, що змістовним чином орієнтовані на побудову
економічної реальності, яка також перебуває в процесі становлення та
самоорганізації, є відкритою і нерівноважною. У цьому контексті
синергетичний підхід до аналізу розвитку ЕТЗ не лише долає класичну суб’єктоб’єктну опозицію наукового пізнання, але й загострює проблему врахування
міри та ступеня залучення суб’єкта до цього процесу без втрати статусу
науковості економіко-теоретичних досліджень.
Таким чином, використання методологічних новацій синергетики до
аналізу сучасного економіко-теоретичного знання дозволяє аналізувати його
розвиток в новій «системі координат», акцентуючи увагу на тих аспектах, які
найбільш характерні для сучасного етапу еволюції економічної науки, а саме:
плюралістичності, нелінійності, альтернативності, непрогнозованості розвитку,
що зумовлено ускладненням реальної господарської дійсності та
інтенсифікацією творчих процесів постановки й вирішення наукових проблем.
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ПРОБЛЕМА «ПОЗИТИВНОГО» И «НОРМАТИВНОГО» В
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКЕ
В контексте современной методологии можно рассматривать
проблематику нормативных исследований в экономике. Нормативный и
позитивный элементы науки составляют систему знания, в рамках которой
суждения и описания реальности с точки зрения категорий сущего
(позитивные элементы) логически дополняются и сами дополняют
теоретические описания реальности в категориях должного (нормативные
элементы). Абстрактная научная система состоит из множества нормативных
суждений и оценок и множества позитивных описаний и утверждений.
Формальные элементы нормативных исследований в экономике
обусловлены общей субъект-объектной структурой любой практической и
познавательной деятельности, включая и такие ее видоизменения, как
субъект-субъектные отношения. В пространстве указанных структур можно
выделить «идеальные типы» отношений мысли к действительности. Первое
отношение
следует
назвать
дескриптивным,
создающим
вполне
правдоподобные образы действительности. Оно выражается в значениях
истинности («истинно-ложно») описаний объектов, причем последние
составляют отправную точку построения описаний, их проверки и
последующего уточнения. Второе отношение проявляется как ценностное
восприятие действительности субъектом, данное ему в оценках, которые
могут быть самыми разнообразными: это нормы, стандарты, проекты,
ориентиры, образцы, конвенции, правила. В данном случае объект должен
соответствовать требованиям субъекта, дабы получить его положительную
оценку и одобрение. Следовательно, несоответствие субъективным
требованиям влечет за собой отрицательную оценку. Дескриптивное и
ценностное отношения представляют собой идеализации реального научного
мышления, которое лишь в особых случаях полностью лишено ценностного
(нормативного) содержания и направлено на решение дескриптивных
(позитивных) задач [1, с. 59].
Понятие нормативного, или ценностного, в самом общем виде связано с
областью социальных, экономических, философских исследований человека и
мира с позиций системы человеческих потребностей. Эта система очерчивает
область первичного содержания нормативного подхода в общественных
науках. Единство объективной и субъективной реальности в нормативной
экономике сводится к субъективной ее стороне, которая затем отображается в
понятиях полезного, бесполезного или вредного. Позитивная экономика,
наоборот, устраняет, игнорирует субъективные аспекты того или иного факта
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и усиливает акцент на его объективной составляющей, дабы постигать сущее
«как есть».
В нормативном анализе особую функцию выполняет понятие ценности.
Оно показывает степень значимости для индивида объективно полезных
свойств вещей. В этом же отношении ценность распространяется на степень
значимости определенных сторон индивидуальной жизни, сохраняя которые
человек избегает вредного и бесполезного. Например, всем известно, что
честность в делах влияет на уровень доверия партнеров к бизнесу [1, с. 60].
Проблематика вторичного уровня нормативности охватывает сферу
должного. Если игнорировать исходный смысл и первичное содержание
нормативности (соотношение с системой потребностей) и связывать подход с
должным как категорией формальной этики и понятием логики, то в
нормативную экономику в первую очередь войдут оптимизационные модели
экономических систем, деонтология (учение о бытии как должном) и логика
оценок. Нормативная теория постигает реальность в понятиях наилучшего,
хорошего и плохого, должного и недолжного, подлинного и неподлинного,
справедливого и несправедливого, красивого и безобразного. Разделяет
позитивные и нормативные науки граница между «бытием в себе» и «бытием
для нас» (такое разделение есть и в философии). Законы нормативной
дисциплины свидетельствуют о том, что должно быть, хотя может и не быть, а
при известных условиях даже не может быть.
В работах философского характера общие социальные законы,
определяющие параметры экономических систем, состоят из трех
компонентов: проекций моделей социального действия; схем текущего
социального взаимодействия; социальных проектов желаемого общества [2].
Но для нормативной экономической теории существенное значение
приобретает понимание права, как оно складывается в XX в. С одной стороны,
право по-прежнему рассматривается как совокупность юридических норм,
которые лежат в основе социальной справедливости, закрепляя сложившиеся
общественные отношения, с другой – все больше понимается как способ
«конституирования» социальной жизни. Правовые системы позволяют
реализовать разнообразные идеалы общества и человека, включая
индивидуальное счастье, социальное равенство и социальную дисциплину,
свободу личности,
справедливость,
приемлемый уровень жизни,
законопослушность и т.д. Способность права быть конституирующей
системой становится особенно заметной во второй половине XX в. по мере
создания и реализации в рамках современной «смешанной экономики»
проектов социального государства или социально ориентированной
государственной политики. Таким образом, современное право существует в
пространстве двух измерений: одно можно назвать нормативно описательным,
другое – нормативно конституирующим. Если первое измерение обусловлено
теми социально-экономическими, политическими структурами и процессами,
которые сложились или складываются, то второе – новыми практиками,
поведенческими стратегиями и возможностями.
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Реализация посредством таких практик соответствующих стратегий и
возможностей позволяет вводить «новые институты в сфере экономики,
политики и социальных отношений» [2, с. 129]. Например, такими
институтами могут быть «нормы и правила социальной ответственности
бизнеса» [3], а также государственной и муниципальной власти региональных
территориальных систем и местных сообществ (в современной экономике
существует
практика
государственного
и
муниципального
предпринимательства). С другой стороны, поведенческие стратегии теневого
предпринимательства и криминального «крышевания» порождают правила
оппортунистического поведения хозяйствующих субъектов, девиации в
деятельности представителей правоохранительной системы страны и
уклонения чиновников от нормального исполнения законов вследствие
круговой поруки и взяточничества.
Нормативным можно считать всякий элемент науки, если он обозначает и
соотносится по своему содержанию с идеальным (абстрактным) объектом.
Напротив, позитивным соответственно будет всякий элемент научного знания,
если при помощи его обозначается, описывается реальный (конкретный)
объект, которым могут быть вещь, событие, человек, институт и т.п. В
экономической теории, кроме основного (онтологического) следует применять
гносеологический и аксиологический критерии для последующей
конкретизации признаков множества нормативных и позитивных элементов,
но уже по другим основаниям. Типология свойств нормативных и позитивных
элементов науки представлена в таблице. В научном знании позитивное с
гносеологической точки зрения разделяется на теоретическое и эмпирическое
знание, то есть на знание законов и знание фактов. Гносеологический
критерий в отношении нормативных элементов дает деление нормативного на
знание необходимого (аподиктической очевидности) и знание должного.
Наконец, применение «аксиологического (ценностного) критерия к
позитивной науке помогает выделить в ней знания свойств объектов
предметного мира как полезных, нейтральных или вредных для человека и
общества. Нормативная наука с аксиологический точки зрения включает
знание плохого, хорошего и наилучшего» [1, с. 61].
И нормативное, и позитивное знание в экономической науке основаны на
том, что всякие изменения в общественной и частной жизни, как и требования
к политике, целью которой является некоторое улучшение ситуации,
рациональны и основаны на объективно-реальных связях вещей.
Принципиальная неотделимость нормативных и позитивных элементов
экономической теории возникает одновременно с неоклассическим
направлением. Предпосылки подобного единства лежат в аксиомах
микроэкономики – устойчивый набор предпочтений индивидуального
потребления, равновесные схемы обмена и рациональный выбор. Оценка
состояния как «должно быть», по сравнению с состоянием «как есть»,
выполняет функцию нормирования состояний в иерархии общественного и
индивидуального благополучия от «плохого» до «наилучшего». Эта иерархия
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поддерживается политическим консенсусом и поэтому зависит в первую
очередь от модели сообщества правящих элит, методологии социальнополитического управления, а также от режима функционирования государства
– от либерального через социальное до сетевого. Отсюда следует, что
существование реального государства может отчасти совмещать режимы,
переходить из одного в другой либо оставаться в одном и том же.
Таким образом, можно утверждать, что современный мейнстрим
экономической науки – это все те концепции, в которых экономическое
поведение людей трактуется с точки зрения оптимизации. К мейнстриму
относятся все ветви неоклассической теории (в том числе и самая модная из
них – школа новых классиков), а также неокейнсианство и новый
институционализм. Представители всех этих ветвей и школ экономической
мысли трактуют поведение людей как оптимизирующее, а во всех моделях
мейнстрима экономические функции, начиная от функций полезности или
прибыли индивидуальных агентов и заканчивая функциями потребления или
спроса на деньги на макроуровне, выводятся из оптимизирующего выбора
отдельных субъектов.
Итак, сущность взаимосвязи нормативных и позитивных проблем
экономики сводится к противоположности двух видов знания и двух его
функций в науке. Это противоположность реалистической экономики, чей
интерес сосредоточен на фактах, известных из хозяйственного опыта, и чистой
экономической науки, чьей функцией является выявление взаимосвязи
понятий и идей. Необходимость в разработке нормативных элементов
экономической теории обусловлена методологическими и управленческими
обстоятельствами
эволюции
российской
транзитивной
экономики.
Разнообразие и сложность сегментов современной экономики воздействуют
на методологические требования к развитию таких разделов научного знания,
содержание которых, очевидно, формируется в определенной зависимости от
нормативной экономической теории. Нормативно-экономическая триада
«богатство – деятельность – собственность» охватывает систему
общественных отношений по производству и присвоению человеком
материальных условий цивилизованного состояния и свободного развития.
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МЕТОДОЛОГІЧНА РЕФЛЕКСІЯ ЩОДО ІСТОРИЧНИХ ФОРМ
РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ
Зростаюча схильність економічної науки до методологічної рефлексії на
рубежі ХХ-ХХІ ст. є безпосереднім результатом і закономірним свідченням
набутого нею ступеня зрілості. Поняття рефлексії (від лат. reflexio – звернення,
відображення) застосовується у філософії науки для позначення стану та актів
наукової самосвідомості, самопізнання, самоаналізу, самооцінки, тобто того,
що можна було б назвати "мисленням про мислення". Наукова рефлексія
формується особливим кутом зору, що задається перенесенням уваги з об’єкта,
предмета на суб’єкт наукової діяльності, його пізнавальні можливості, засоби і
результати. Отже, наукова рефлексія – це самоусвідомлення та самопізнання
наукою власної сутності, змістовності, способу функціонування та розвитку.
Під рефлексивністю наукового знання розуміються механізми і норми
свідомого контролю над процесом його росту і функціонування. Виявом
наукової рефлексії в економічній теорії останніх десятиріч став інтенсивний
розвиток економічної епістемології (учення про наукове знання), а також
методології як типу раціонально-наукової свідомості, напряму, а за окремими
експертними оцінками, відносно самостійної галузі економічних досліджень чи,
навіть, субдисципліни в системі економічної науки.
За своєю сутністю методологічна рефлексія в науці, в тому числі і
економічній, – це стан наукового методологічного самоусвідомлення, процес
наукового самопізнання, пов’язаний з дослідженням сукупності пізнавальнодослідних методів і засобів з точки зору їх адекватності цілям науководослідної діяльності, її об’єкту та результату. Методологічна рефлексія
знаходиться у прямій залежності, по-перше, від стану розвитку науки; по-друге,
від ступеня її зрілості; по-третє, від рівня значущості науки в суспільстві. Чим
складніша структура науки, чим швидше вона розвивається, тим більш
відповідальна функція лягає на методологічне самоусвідомлення науки.
Еволюція методологічних уявлень про закономірності розвитку економічного
наукового знання спирається на оновлені інтерпретації основ його
функціонування, а також базової опозиції "об’єкт – знання", рівнів і меж
реалізації пізнавально-дескриптивної та прогностично-практичної функцій
теоретичної економіки.
Наукова методологія, яка обирається чи розробляється представниками
певних парадигм (дослідних програм, традицій, напрямів, течій та шкіл) завжди
становить їх найпотужніший системоутворюючий стрижень, глибинне
підґрунтя. Тому в своїй основі історія економічної теорії – це передусім історія
економічної методології. За висловом М. Блауга, усі твердження в історії
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науки мають методологічний підтекст і усі твердження про методологію
науки точно також мають історичний підтекст [1, с. 81]. Зміст наукової
методології включає: по-перше, систему науково-дослідних процедур та
засобів, які забезпечують реалізацію науково-пізнавальної діяльності в
науковій галузі; по-друге, систему знання, вчення про особливості їх
аналітичного застосування в межах конкретної науки. Наукові уявлення щодо
методології економічної теорії, як будь-якої наукової галузі, мають історичний
характер, знаходяться в постійному історичному русі, динаміці. Еволюціонуючи,
вони змінюються та корегуються з розвитком самої науки. Тому, за висловом
відомого українського методолога А. Гальчинського, в періоди крутих
поворотів історії структура і механізми пізнавального процесу в їх системній
цілісності застарівають, виникає нагальна потреба "оновлення чинної
методологічної парадигми" [2, с. 153].
Наукові погляди на економічну методологію завжди перебували в
контексті певних історичних форм розвитку науки. При цьому визначальні
критеріальні ознаки наукової методології історично змінювалися відповідно до
різних історичних форм наукової раціональності та властивих їм рівнів
методологічної рефлексії. У контексті сутнісних зрушень у структурі
методологічного апарату економічної науки вагоме значення становить
врахування наступних закономірних історичних форм розвитку наукової
раціональності: класична наука чи наука Нового часу (ХVII – 70-ті рр. XIX ст.);
некласична наука (70-ті рр. ХІХ ст. – 70-ті рр. ХХ ст.); постнекласична наука
(70-ті рр. ХХ ст. – по теперішній час).
В економічній галузі постнекласична наука чи наука постмодерну
репрезентує сучасну історичну форму наукового знання, зокрема на рубежі
ХХ–ХХІ ст. Входження економічної теорії у цей новий якісний стан суттєво
модифікує характеристики наукової методології, а також існуючі форми
методологічної рефлексії, тобто уявлення щодо її суті та структури. На цій
основі відбувається формування нових методологічних основ економічної
науки постмодерну (таб. 1). Предметом дослідження стають надскладні,
нерівноважні та еволюційні системи. Новими ознаками онтології економічної
науки постмодерну стають системність, нелінійність, еволюціонізм,
антропологізм. Її гносеологічний вимір відзначений посиленням колективного
характеру науково-пізнавальної діяльності та консенсусністю наукового
знання. Методологічний плюралізм набуває ще більш глибокого та стійкого
характеру, доходячи до "методологічного анархізму". На зміну
фундаменталізму приходить контекстуальність наукових результатів та
теоретичних висновків. Поряд з "демістифікацією фактів" починає переважати
соціокультурний та ціннісний вимір соціально-економічних теорій.
Новітні зрушення в економічній методологічній саморефлексії епохи
постмодерну в своїй основі обумовлені новаторськими відкриттями в галузі
філософії науки, здійсненими К. Поппером, Т. Куном, І. Лакатосом,
П. Фейєрабендом та ін. Розроблені ними моделі розвитку науки мали величезний
загальнонауковий резонанс, суттєво вплинувши на розвиток досліджень в галузі
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методології економічної теорії. На цьому шляху піонерною стала фундаментальна
монографія Марка Блауга "Методологія економічної науки, чи Як економісти
пояснюють" (1980) [1], яка на початку 1980-х рр. започаткувала і спрямувала нову
хвилю академічного інтересу до проблем сучасної економічної методології.
Зокрема, автор одним з перших довів обмеженість традиційного, звуженого,
розуміння терміну методологія просто як "гарнішої назви для методів
дослідження", натомість протиставивши йому набагато змістовніший і глибокий
підхід: "методологію економічної науки" слід розуміти просто як філософію
науки у її застосуванні до економіки" (курс. наш – Т.Г.) [1, с. 35]. З плином
наступних трьох десятиріч у фаховій науковій спільноті поступово утвердилось
розуміння того, що дослідження методологічної проблематики економічної
науки у її парадигмальному вимірі має реалізовуватись у тому числі, якщо не
передусім, в системі наукових уявлень філософії науки. Останнє твердження в
сучасних умовах набуває статусу нормативної вимоги щодо рівня
методологічної культури економічної досліджень.
Таблиця 1.
Методологічні ознаки економічної науки постмодерну
Ідеологія

Онтологія
Гносеологія
суб’єктність
утвердження
наукового
суб’єкт-об’єктність
постмодерністської
пізнання
наукового
інтерпретації
наукової
("без суб’єкта знання
раціональності
немає об’єкта")
орієнтація науки на пізнання
контекстуальність
надскладних,
відкритих, нелінійність
наукового знання
нерівноважних систем
дослідження глобалізованої посилення
колективність
економіки
системності
наукової діяльності
посилення
соціальноантропогуманістичних
комунікативність
центризм
ціннісних підвалин науки
орієнтація
на
пізнання
еволюціонізм
консенсусність
еволюціонуючих систем

Методи
посилення
методологічного
плюралізму
("методологічний
анархізм")
економікоматематичне
моделювання
системний аналіз
міждисциплінарність
еволюційний
метод

Джерело: cкладено автором
У світовій та вітчизняній економічній науці на рубежі ХХ–ХХІ ст.
спостерігається суттєве розширення спектру проблем методології наукового
пізнання. Також відбувається подальше розширення проблемного поля
методологічної аналітики та дискусій. У нього поступово включається значне
коло нових, нетрадиційних проблем наукової та безпосередньо економічної
методології. Йдеться про роль ідеології, етичні принципи наукового пізнання,
значення наукової риторики – способів аргументації та вербальних символів
теорії як факторів наукової доказовості та переконання (риторична концепція
методу економічної науки Д. Макклоскі [3]).
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Значимими функціональними аспектами економічної методології, які
заслуговують на самостійне поглиблене осмислення, є позитивний та
нормативний аспекти. Позитивна методологія ("що роблять економісти")
постає усвідомленою та узагальненою реальною практикою наукових
досліджень у даній фаховій галузі. У такому усвідомленні присутній елемент
санкціонування науковою спільнотою тієї дослідної практики, що склалась, –
"захисної методології" у термінології Лакатоса". Позитивна методологія
формувалась спонтанно, як історико-еволюційно, кумулятивно, так і
революційно. Нормативна методологія ("що економісти повинні робити")
зводиться до переліку методологічних приписів (норм, стандартів) щодо
припустимості й доцільності використання тих чи інших процедур дослідження
і дослідних засобів, виконує роль зразка, якого слід дотримуватись досліднику.
Історія науки засвідчує, що панівна для певного часу наука-лідер набувала рис
своєрідного "наукового архетипу", методологічного взірця, який копіювався та
відтворювався іншими науками у якості зразка нормативної методології
(приміром, фізика (механіка) – для епохи класичної наукової раціональності, із
властивою їй механістичністю як атрибутом наукового мислення; біологія з
переважанням генетично-еволюційного підходу – для постнекласичної науки).
Стосовно економічної науки постмодерну слід також зауважити, що на
цьому етапі ступінь "жорсткості" нормативних критеріїв наукової методології
інтенсивно
"розмивається",
передусім
під
впливом
зростаючого
методологічного плюралізму. Це знаходить прояв у посиленні внутрішньої
парадигмальної поліструктурності не тільки економічної гетеродоксії, але й
мейнстріму. Розширюється площина міжпарадигмального синтезу, що
об’єктивно сприяє активізації наукової комунікації на стиках парадигм та у
міждисциплінарній взаємодії економічної теорії з іншими суспільними та
природничими науками (наприклад, з еволюційною біологією, когнітивістикою
та ін.). На цьому тлі прагнення методологічної уніфікації видається наївнобезплідним, проте подальше вдосконалення змістовно-функціонального
наповнення нормативної методології сучасної економічної науки у світлі її
позитивної історії, сьогодення та перспективи залишається нагальним
завданням неминущого значення.
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О.М. Москаленко, д-р екон. наук, доц.,
ДВНЗ «Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана»
«ПОЛІТИЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО ТА ЕКОНОМІЗАЦІЯ
ПОЛІТИЧНОГО» І ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕНЬ СУЧАСНОЇ
ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ
Цим дослідженням ми поставили за мету розкрити перед вітчизняною
науковою спільнотою сукупність теоретичних, методологічних і практичних
проблем, що складають сьогодні предметне поле сучасної політичної економії у
світовій економічній науці та зробити власний внесок у збереження і
розширення таких досліджень в Україні.
Питання про предмет сучасної політичної економії, на думку багатьох
провідних учених світу, є ключовим, стрижневим, а тому і надскладним і
відповідальним. На предмет сучасної політичної економії чинить вплив
диференціація економічного знання та інтеграція економічних наук, а також
міждисциплінарний характер економічних досліджень і ускладнення самої
реальності. Посилення кризи в розумінні предмету політичної економії в
середовищі економістів безумовно присутнє. Перша причина такої кризи
носить «зовнішній», екзогенний, характер по відношенню до самої політичної
економії, що пов’язано із зрушеннями об’єкту-оригіналу, тобто стрімкою
трансформацією економічних процесів і явищ в національному,
міжрегіональному та глобальному масштабах, й, водночас, змінами
економічних систем на постсоціалістичному просторі. Друга причина збою
ідентифікації та розуміння предмету політичної економії має «внутрішній»,
ендогенний, характер та пов’язана з гносеологічною кризою, тобто кризою
пізнання, здатності до рефлексії суспільної кризової реальності як об’єкта
пізнання в системі наукового знання [1, с. 309].
Маємо відчуття, що в українській економічній науці існує психоемоційна
образа на політичну економію, яку досі, на жаль, намагаються пов’язувати із
політичною економією соціалізму. Хоча, насправді, весь цивілізований
науковий світ, західна наукова економічна думка вже давно не веде суперечок
про предмет сучасної політичної економії, який надто широкий і наповнений
великою сукупністю напрямів. Його предметна проблематика включає систему
економічних, політичних, соціальних, інституціональних, виробничих
відносин, державне управління, урядування, політику і економіку у
співвідношенні та взаємозв’язку і постійній трансформації, економічні і
політичні інтереси тощо.
«Широкість» предметної проблематики політичної економії на Заході
знаходить свій вираз у значній кількості навчальних програм та курсів
провідних університетів, таких як, наприклад, магістерські програми:
«Політична економія» у Лондонському королівському коледжі Лондонського
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університету [9], «Політична економія» в Сіднейському університеті6[11],
«Політична економія європейської інтеграції» у Берлінській школі економіки і
права [12]. Показовою є підготовка у Гарвардській школі Кеннеді докторів
філософії з політичної економії та урядування (PhD in Political Economy &
Government)7 [13].
Сучасна політична економія є наукою, предмет якої постійно
розширюється за рахунок дослідження політичних причин економічного
розвитку, вона заглиблюється в умови формування інклюзивних економічних і
політичних інститутів суспільства (Дарон Асімоглу). Ця наука досліджує
негативні наслідки впливу на економіку екстрактних економічних і політичних
інститутів, що формують «порядки закритого доступу» [6, с. 11–72; с. 72–117].
Водночас, сучасна політична економія стає наукою середнього класу,
постіндустріального
суспільства,
інституціональною,
радикальною,
порівняльною політичною економією, новою, глобальною політичною
економією, політичною економією розвитку, власності тощо. Переважна
кількість провідних вчених економістів-теоретиків на Заході займаються
сучасною політичною економією. І до цього слід звикати й нашим вченим,
визнати сучасну політичну економію наукою, яка знаходиться на піці
популярності в науковому світі.
Не зважаючи на наукові суперечки, варто наголосити, що сучасна
політична економія в Україні все ж таки розвивається. Предмет сучасної
політичної економії в Україні, на нашу думку, уже визначений та отримав
самостійний статус. На думку засновника наукової школи сучасної політичної
економії КНЕУ, українського вченого Юрія Зайцева, «проблема визначення
системи інституціональних координат предмета і методології сучасної
політичної економії це, по-перше, проблема визначення місця політекономії у
філософському, економічному, політичному, соціальному, цивілізаційному
науковому просторі; … це проблема принципів, можливостей і форм
використання міждисциплінарного підходу з метою досягнення синергетичного
ефекту в пізнанні складно структурованого об’єкту, яким, безперечно, є
6

У Сіднейському університеті Магістр з політекономії розглядає економічні питання в їх
соціальному і політичному контексті з різних точок зору. Магістерська програма з
політичної економії забезпечує знання тенденцій руху глобальної економіки та її
перетворень, вона доповнює широкий спектр професійної підготовки випускників, які мають
необхідні навички для кар’єри в бізнесі, журналістиці, соціальній сфері, суспільному та
державному секторах. Магістр з політичної економії має більш глибокі знання з економічних
питань, може підтримувати кваліфікацію в сфері економіки, бізнесу, фінансів та зрозуміти
соціальний контекст і альтернативні погляди на економічні процеси [11].
7
Це найстаріша програма з отримання наукового ступеня, пов’язана з політичною
економією у США (починаючи з 1930-х років). Студенти та професорсько-викладацький
склад програми PhD з політичної економії поділяють інтелектуальний інтерес до впливу
політики на економічні процеси і результати, і взаємний вплив економічних умов на
політичне життя. Програма охоплює такі різні області, як міжнародні економічні відносини,
політичний розвиток політичних і економічних інститутів, інституційні перетворення і
реформи, економічна ефективність, політика в галузі екологічного ресурсу і соціальна
політика [13].
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економічна система, як складова частина ще більш складної соціальної системи
– людського суспільства (метасистеми), у всьому його структурному і
сутнісному різноманітті» [5, с. 362].
Проблемами політичних відносин у тій чи іншій мірі займалися всі
покоління економістів. Як зазначає німецький учений Тобіас Тен Брінк з
Університету Гьоте, відбувається «політизація економічного та економізація
політичного»8 [8, p. 155–161], причому діалектика взаємовпливів цих відносин
постійно знаходиться у процесі трансформації. Політика досліджується
економічними методами, а економіка – політичними [10]. До основних
теоретико-методологічних проблем в контексті «політизації економічного та
економізації політичного» (відносин, що постійно змінюються між політичним
та економічним), що знаходяться в площині інтересів сучасної політичної
економії, відносяться такі:
1. Можливість поєднання різних моделей людини для аналізу процесів
вироблення економічної політики. Зокрема, підхід, запропонований теорією
суспільного вибору, пов’язаний із передбаченням принципової ідентичності
мотивів, що керують людською поведінкою в економічній і політичній сфері9.
2. Проблема економічної політики. На відміну від проблем
індивідуального вибору, поведінки фірми, права приватної власності, форм
капіталу, економічних інтересів, тобто «традиційних» проблем економічної
науки, ця проблема носить економіко-політичний характер, оскільки на неї у
більшому ступені впливає процес прийняття рішень в політичній сфері [2,
c. 15].
3. Неоліберальна економічна політика та мислення. На сьогодні
актуальною проблемою дослідження сучасної політичної економії стає
неспівпадання цілей і засобів досягнення неоліберальної теорії держави з
практикою неоліберальної концепції. У рамках концепції неолібералізму, як
зазначають учені, «свобода мас обмежується на користь свободи меншості»
(К. Поланьї).
4. Демократія як наукова проблема дослідження сучасної політичної
економії. Демократія, на нашу думку, як політична, так і економічна,
трансформувалася під впливом неоліберальної ідеології. «Економічна
демократія у якості базового принципу постулює пріоритет цінностей
ефективного господарювання економічних суб’єктів на основі їх рівності перед
законом як гарантії соціальної справедливості» [4, с. 308–309]. Водночас, для
захисту суспільства від найбільш страшних сил (наприклад, комунізму і
8

Зокрема, Тобіас Тен Брінк до проблем предмету сучасної політичної економії відносить
такі: сучасна державна система, її конфлікти та трансформація; багатофакторні, фазовоспецифічні варіації соціально-економічного та геополітичного конфліктів, які є важливими
для сучасної капіталістичної світової системи [8].
9
Мотив споживання у дії політичного характеру, як задоволення від вірних вчинків, що
відповідають системі цінностей. Інвестиційний мотив політичної поведінки індивіда
передбачає, що людина в політичній сфері керується цілями багатства та доходів. Цей мотив
є ключовим у використанні економічного підходу до аналізу політичної поведінки та має
емпіричні наслідки [2, с. 30–32].
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авторитарного популізму) неоліберали пропонують встановлювати жорсткі
обмеження на демократичне управління та ґрунтуватися на недемократичних і
ненадійних інститутах, таких як Федеральний резерв та МВФ, для прийняття
ключових рішень [7, с. 97].
4. Ринок. Чи все визначається ринком і як подолати ринковий детермінізм?
Існує проблема ставлення неоліберальної концепції до трудових ресурсів і
навколишнього середовища як іще до одного виду ресурсів. Адже у випадку
конфлікту інтересів неоліберальна держава скоріше за все буде підтримувати
сприятливий діловий клімат, ніж колективні права і якість життя громадян, або
забезпечувати умови для самовідтворення навколишнього середовища10.
5. Міжнародні фінансові інститути. В умовах домінування неоліберальної
практики вони діють як слабкі недемократичні інститути. Звичка великих країн
втручатися в діяльність ринку і підтримувати фінансові організації, коли вони
зіштовхуються з проблемами, зовсім не відповідає неоліберальній теорії. Якщо
інвестор втрачає кошти, це має бути його проблема, замість цього платять
позичальники. Не менш вагомою причиною виникнення відхилень
неоліберальної практики від теорії є те, що неоліберальна держава звичайно
підтримує цілісність фінансової системи і платоспроможність фінансових
інститутів, а не добробут населення і стан навколишнього середовища [7,
с. 103].
Таким чином, наповнення предмету політичної економії новим змістом
стоїть у першому ряду потреб сучасного світу. На перший план виходять
проблеми взаємодії економіки та політичних чинників, економічної і
політичної влади, розподілу доходів і розподільчої справедливості як основи
формування системи мотивації зі стимулами, що мають значення, природи
монополістичного капіталізму (який так чи інакше має спиратися на
некапіталістичні інститути), взаємозв’язок глобальної економіки та
національних економічних систем; пояснення природи суперечностей
сучасного капіталізму; соціально-економічні проблеми та наслідки глобальних
транснаціональних процесів; моделі соціально-економічного розвитку країн;
дослідження ролі інститутів в економічному розвитку тощо. Парадигмальними
засадами сучасної політичної економії є укорінення в її предметному просторі
10

Карл Поланьї у своїй праці «Велика трансформація» відмітив протиріччя ринку:
«… основна складність подолання проблем індустріальної цивілізації коріниться в
інтелектуальній та емоційній спадщині ринкової економіки, цієї фази машинної цивілізації в
ХІХ ст., що стрімко щезає на більшій частині планети. Її ядовита спадщина – віра в
економічний детермінізм [3, с. 23]. Також учений описав результати імплементації ринкових
домінант в соціальну сферу: «Виникла ланцюгова реакція і нешкідливий інститут ринку
пролунав соціологічним вибухом. Зробивши працю і землю товарами, ринок підпорядкував
людину і природу ціновому механізму попиту та пропозиції. Це означало підпорядкування
всього суспільства інституту ринку. Якщо раніше економічна система була укорінена в
соціальних відносинах, то тепер соціальні відносини виявилися вкорінені в економічній
системі. Якщо раніше рівень доходів визначався займаною посадою і становищем у
суспільстві, то тепер вони визначаються доходами. Співвідношення статусу і контракту
помінялися місцями – тепер останній всюди зайняв місце першого [3, с. 26].
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найважливіших практичних проблем економіки, політики та суспільства,
проникнення в глибинні основи соціально-економічних явищ і процесів на базі
міждисциплінарної методології аналізу та її синтезуючого методологічного
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С.М. Лобозинська, д-р екон. наук, проф.,
Львівський національний університет
імені Івана Франка
ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
ПОЛІТИКИ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ
Першочерговим завданням у створенні фінансово могутньої стійкої
банківської системи повинна стати розробка наукової методології
дослідження процесу державного регулювання банківського сектора (ДРБС),
яка повинна базуватися на принципах системності й синергетики.
Системний підхід дає можливість розглядати ДРБС у сукупності
соціальних взаємозв’язків. Цей метод зосереджується на розгляді державного
регулювання банківництва як цілісного явища, всі складові якого
взаємозв’язані цілями, функціями, принципами, методами, структурами,
процесами, кадрами і ресурсним забезпеченням. На цій основі здійснюється
пошук напрямків розвитку механізму ДРБС.
Дослідження ДРБС повинно здійснюватися із взяттям до уваги усіх
зв’язків і залежностей, які можна простежити в механізмі регулювання. Чим
детальніше описуватимуться взаємозв’язки та взаємозалежності, тим точніші
будуть результати наукового дослідження. Особливу увагу необхідно звернути
на причинно-наслідкові зв’язки, тобто ті зв’язки, які за наявності одних явищ
неминуче зумовлюють інші явища.
Другий принцип, на якому повинна базуватися методологія наукового
пізнання державного регулювання банківництва, – синергетики, який дає змогу
проводити дослідження з врахуванням теорії самоорганізації (в просторі і
часі) складних нелінійних нерівноважних дисипативних відкритих систем.
Використовуючи в методології дослідження синергетичний підхід,
механізм ДРБС розглядатимемо як відкриту систему, що перебуває в стані
нерівноважного інформаційного обміну із зовнішнім середовищем, що також
сприятиме виокремленню закономірностей проходження лавиноподібних
процесів нелінійних саморегулювальних перетворень у механізмі державного
регулювання банківської системи. Врахування інтерактивності, або взаємодії
системи державного регулювання банківництва з інституційним середовищем
свого існування та розвитку, на наш погляд, в аспекті розвитку державного
регулювання банківництва є головним елементом в системі принципів
синергетичної концепції самоорганізації всесвіту і може суттєво змінити
акценти у дослідженні, що сприятиме одержанню різних результатів навіть в
межах спільних світоглядних позицій.
Особливість цього методологічного підходу, що базується на прийнятті в
цілому дуалістичного світоглядного принципу, у тому, що в центр філософської
системи і предмета дослідження ставиться взаємодія між органами державної
влади (людський чинник) і елементами банківської системи (матеріальний
чинник), взаємодія матеріального та ідеального. Досліджуючи еволюцію
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(динаміку, статику та генетику) державного регулювання банківської системи,
необхідно зіставити її з розвитком: 1) економічної науки в цілому та теорії
державного регулювання економіки зокрема; 2) національної економіки;
3) інституту центрального банку та системи банків; 4) інституційного
середовища.
Синергетичний та системний підходи у методології наукового дослідження
можуть бути реалізовані лише за умови застосування достатнього набору
методів дослідження. Оскільки методологія за найбільш узагальненого підходу
складається із загальнонаукової та спеціалізованої складових, доречно, на наш
погляд, поділити методи дослідження державного регулювання банківської
системи за специфікою механізму реалізації на загальнонаукові та спеціальні.
Вважаємо за доцільне загальнонаукові методи класифікувати за способом
сприйняття досліджуваного явища на теоретичні (раціональне сприйняття) та
емпіричні (чуттєве сприйняття).
До першої групи входять теоретичні методи (індукція, дедукція, аналіз,
синтез, моделювання, формалізація, абстрагування тощо), які доцільно
використовувати, застосовуючи філософський, інституційний, соціологічний,
міждисциплінарний, історичний та біхевіористський підходи.
Філософський підхід дає змогу досліджувати ДРБС як діалектичну
сукупність взаємопов’язаних та взаємозумовлених економічних процесів, які
перебувають у постійному русі та розвитку.
Інституційний підхід дає можливість дослідити взаємозалежності та
взаємозв’язки між інститутами відкритої ринкової економіки, спеціалізованими
інституціями державного регулювання банківництва та банківською
інфраструктурою. Культурологічний підхід дає можливість оцінити
адекватність дій регулятора банківської системи щодо рівня корпоративної
культури у вітчизняних банках, ступеня додержання професійної етики
зовнішніми та внутрішніми аудиторами та механізми їхньої співпраці з
банківськими інспекторами.
Зазначені підходи дають змогу ґрунтовніше оцінити інституційне
середовище, у якому формується та функціонує механізм ДРБС, оскільки
фундаментальною основою державного регулювання банківництва є звичаї та
традиції щодо здійснення фінансових взаємовідносин, які виробив народ
України протягом багатьох років і передавав з покоління в покоління.
Міждисциплінарний підхід дає можливість розчленувати досліджуваний
предмет на окремі незалежні частини та вивчати їх без врахування
взаємозв’язку та взаємозалежності, але беручи до уваги цілісність предмета.
Зважаючи на складність та неоднозначність у методологічному плані феномена
системи державного регулювання банківництва, комплексний підхід
передбачає застосування методів інших суспільно-гуманітарних наук
(політології, філософії, соціології, психології тощо). Це сприяє більш повному
та всебічному дослідженню предмета.
Соціологічний підхід у дослідженні дає змогу з’ясувати рівень досягнення
поставлених соціальних цілей державними регуляторами банківської системи
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та рівень задоволення потреб суспільства якістю фінансових послуг, ступінь
соціальної захищеності вкладників та кредиторів.
Історичний підхід дослідження державного регулювання банківської
системи дає можливість з’ясувати вплив історичних подій на формування
моделей державного регулювання банківництва. За допомогою цього методу
можна простежувати гнучкість, динамічність, відповідність регулювальних
інституцій економіко-правовому середовищу країни. Беручи до уваги те, що
система інструментів державної влади у кожен історичний період визначається
конкретними суспільно-політичними чинниками, притаманними цим періодам,
цей метод дає можливість визначити переваги й недоліки існуючої в Україні
структурно-виконавчої моделі державного регулювання банківської системи,
окреслити підходи щодо її вдосконалення та оптимізації.
Біхевіористський підхід акцентує увагу на людському чиннику, який
проявляється у взаємовідносинах державних службовців з банківськими
працівниками. За допомогою цього підходу можна розробити порядок
формування
висококваліфікованих
працівників
державного
апарату
банківського регулятора, вдосконалити механізми стимуляції та систему
захисту банківських інспекторів під час виконання професійних обов’язків.
До другої групи входять емпіричні методи, без яких наукове дослідження
було б неповним. За допомогою емпіричних методів нагромаджується та
систематизується емпіричний матеріал. До вищезазначених методів належать
такі: аналіз наукових праць з проблематики державного регулювання
банківської системи; аналіз документальної бази (законодавчого та
нормативно-правового забезпечення); аналіз та узагальнення практичної
діяльності органів державної влади щодо регулювання банківської системи.
До спеціальних методів дослідження державного регулювання можна
зачислити кореляційний аналіз економічних нормативів банківської діяльності
та рівня капіталізації банківської системи; порівняльний аналіз банківського
права; рейтингування та ранжування банківських структур; аналіз результатів
інспектування банків; аналіз ефективності застосування заходів впливу
центральним банком; аналіз механізму взаємодії органів державної влади у
процесі регулювання банківського сектора, моделювання законодавчого та
нормативного регулювання банківської діяльності, комплексне моделювання
системи державного регулювання в банківському секторі тощо.
Використання системного та синергетичного принципів у методології
дослідження державного регулювання банківської системи, а також
теоретичних, емпіричних та спеціальних методів дає можливість надавати
кваліфіковані рекомендації щодо розробки нової теоретичної та законодавчоправової бази реалізації процесу державного регулювання банківського
сектора.
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О ПРЕДПОСЫЛКАХ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ СДВИГОВ В
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКЕ
Среди экономических терминов, входящих в лексикон исследователей в
последнее десятилетие, все чаще упоминается термин «новая экономика».
Почему происходит отнесение традиционной экономики к разряду «старой»?
Что приносит нашему обществу «новая экономика»? Чтобы ответить на эти
вопросы, необходимо определиться с ее структурой и содержанием.
Следовательно, не обойтись без анализа предмета и объекта изучения
современной
экономической
науки,
формирующих
концептуальные
направления ее развития.
В современных энциклопедических изданиях предмет экономической
теории (а более правильно экономической науки – об этом позже) трактуется
однозначно: это отношения, возникающие между людьми в процессе
производства, распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг
в мире ограниченных ресурсов [1].
Вышеупомянутое определение в настоящее время нуждается в некоторых
существенных изменениях и дополнениях. «Голодного человека экономисты
моделируют недурно, по крайней мере, европейца, и голодного не чересчур, не
доведенного до крайности. А вот хомо сапиенс, достигший высокого уровня
благополучия, просчитан ими гораздо хуже» [2]. Высокий уровень
благополучия в понимании автора вышеприведенной цитаты означает, что
потребление повседневных материально-вещественных благ (одежда, жилище,
питание) не является главным в потреблении ни с точки зрения иерахии
потребностей, ни с точки зрения финансовых затрат. Они уже уступают места
потребностям в эмоциях, во внимании, в смене мест пребывания, в
оперативном получении необходимой и достоверной информации и пр.
Следовательно, отношения между людьми по поводу материальных благ
все больше уступают место отношениям по поводу услуг, их перечень
расширяется и, что самое неудобное – по мере роста упомянутого уровня
благополучия потребности людей все более дифференцируются и денежное
измерение стоимости данных услуг ограниченно пригодно или совсем не
пригодно для их сравнения.
Оговорка об ограниченности ресурсов в определении предмета
экономической науки становится зыбкой и нуждается в современных условиях
в корректировке. Например, если говорить об информационных ресурсах, то
современный потребитель страдает больше от их избытка, чем от недостатка
(об их качестве и ценности – отдельная тема). Тезис об ограниченности
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продуктов питания также воспринимается с трудом, учитывая, что
сельхозработники в одних странах целенаправленно сжигают десятки и сотни
тонн кофе и какао, в других странах выливают в реки в таких же количествах
молоко. Так, по постановлению Правительства РФ уничтожаются
контрафактные и контрабандные качественные непродовольственные и
продовольственные товары.
В определении предмета экономической науки становится не совсем
уместным
и
отглагольное
существительное
«распределение».
Среднестатистический житель планеты Земля в 21-м веке только за последние
11 лет, по данным CIA World Factbook [3] становился богаче в среднем на 3,7%
ежегодно. Но децильный коэффициент (показатель дифференциации доходов,
выражающий соотношение между средними доходами 10% населения с
наиболее высокими доходами и средними доходами 10% наименее
обеспеченных граждан) имеет тенденцию к росту. С учетом этого в мировом
разрезе среднестатистическое государство (и мировая экономика в целом)
выполняет не социальную роль, а роль «стационарного бандита» (модель МакГира-Олсона) [4]. Следовательно, правильнее говорить об усилении
дифференциации населения по уровню потребления благ, их селекции и
концентрации в руках все меньшего количества людей.
Моделируя деятельность социально-экономической системы, мы строим
ожидания относительно ее поведения. Зачастую получается, что фактическая
динамика системы не соответствует нашим внутренним прогнозам. Действия,
направленные на получение желаемого результата, могут привести к
противоположному исходу. Неожиданное, непредусмотренное поведение
системы называют контринтуитивным поведением, от англ. counterintuitive противоречащий. (Мы расписываемся в собственном непонимании результатов
работы системы). Контринтуитивность является следствием ограниченности
наших ментальных моделей. Сюрпризы в системной динамике могут
проявляться двояко:
в один момент времени в разных частях системы (одному отделу повысили
зарплату – соседний отдел перестал работать);
в одной части системы в разные моменты времени (системные аналитики в
подобных случаях вспоминают эмпирическое наблюдение: плохие результаты
сегодня являются следствием хороших решений вчера) [5].
Наблюдая нежелательные отклонения в поведении социальных систем, в
соответствии с наличным опытом и кругозором экономисты принимают
решения по устранению отклонений. Часто в краткосрочной перспективе эти
меры помогают: поведение сначала улучшается, и только потом делается хуже.
Принимая эти решения, мы зачастую запускаем неподконтрольные нам петли
обратных связей, которые не только препятствуют уменьшению отклонений, но
даже способствуют их увеличению. В ответ на это мы наращиваем усилия в
рамках прежних решений (открываем все новые окна), чем еще более ухудшаем
ситуацию [5]. Ниже – несколько примеров из вышеприведенного источника.
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В 1960-х годах правительство США предприняло широкомасштабную
программу строительства дешевого жилья и профессионального переобучения
обитателей трущоб крупных городов Америки. На программу были истрачены
громадные деньги, но в 1970-х состояние многих городских центров стало еще
хуже, так как в города с лучшими программами жилищной и иной помощи
хлынули искатели пособий со всей страны. В результате новые
многоквартирные
дома
оказались
перенаселенными,
программы
профессиональной подготовки перегруженными, а численность «трущобного»
населения выросла.
Аналогичным образом компенсирующая обратная связь сработала в случае
программ продовольственной и сельскохозяйственной помощи развивающимся
странам (поэтапно): а) улучшение ситуации с продовольствием снизило
смертность от недоедания и сопутствующих болезней; б) рост численности
населения ускорился; в) голодных стало больше, чем было.
Д. Гараедаги показал, как увеличение размеров социальных выплат
бедным семьям может привести к увеличению их числа [6].
Человеческое сознание не приспособлено интерпретировать поведение
социальных систем, являющихся многоконтурными нелинейными системами с
обратной связью [7]. В течение длительной истории эволюции до самых
недавних исторических времен люди не испытывали потребности
анализировать в подобных сложных системах с обратной связью. По мнению
Дж. Форрестера, эволюционные процессы не наделили нас умственной
способностью правильно интерпретировать динамическое поведение тех
сложных систем, в которые мы теперь встроены. Следовательно, нужна
принципиально новая методология их изучения.
Такая методология уже стучится в дверь экономической науки.
Мыслитель, математик, эссеист, экономист и трейдер Нассим Талеб, по его
словам, вышел за пределы логико-философского вопроса об аномальных,
непредсказуемых явлениях в область эмпирической реальности [8]. То, что он
называет «Черным лебедем», – это событие, обладающее следующими тремя
характеристиками: а) оно аномально, потому что ничто в прошлом его не
предвещало; б) оно обладает огромной силой воздействия; в) человеческая
природа заставляет нас придумывать объяснения случившемуся после того, как
оно случилось.
«Эти редкие “Черные лебеди” объясняют почти все, что происходит на
свете, – от успеха идей и религий до динамики исторических событий и деталей
нашей личной жизни. С тех пор как мы вышли из плейстоцена – примерно
десять тысяч лет назад, – роль “Черных лебедей” значительно возросла.
Особенно интенсивный ее рост пришелся на время промышленной революции,
когда мир начал усложняться, а повседневная жизнь – та, о которой мы думаем,
говорим, которую стараемся планировать, основываясь на вычитанных из газет
новостях, – сошла с наезженной колеи» [8].
И все же причинно-следственная связь между доминированием инноваций
в технико-экономической сфере и повышением роли «Черных лебедей» в
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социально-экономическом движении (опрометчиво называть современное
функционирование социума развитием) отчетливо прослеживается только с ХХ
века. Доминирование это проявляется в запаздывании реакции на
трансформации в социально-экономической системе: от идеи до внедрения
инновации проходит все меньшее количество времени, а именно этот короткий
временной лаг не позволяет своевременно получать и расшифровывать сигналы
многоконтурных обратных связей, в первую очередь, отрицательные.
Следовательно, актуализуется освоение контринтуитивного мышления как
способности генерировать идеи функционирования социума в новых условиях,
выходящие за рамки «здравого» смысла и логики – от рациональности и
ограниченной рациональности поведения человека до развития общества.
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ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ
В СУЧАСНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ДИСКУРСІ
Співвідношення між абстрактно-теоретичними та конкретно-історичними
елементами знання завжди привертало увагу економістів. Відповідно до цього і
процес пізнання хвилеподібно балансував між аналітичними й емпіричними
розвідками, характеризуючись ситуаційним переважанням логічного або
історичного аналізу економічних явищ і процесів. На сьогодні проблема
взаємозв’язку історико-економічних і теоретико-аналітичних досліджень
актуалізується на тлі необхідності переосмислення взаємодії теорії та історії,
переоцінки узгодження теоретичних узагальнень та історичних реконструкцій,
розширення ролі історичного дослідження за межі «фактичної ілюстрації»
теоретичних концепцій. Крім того, актуальності додає й те, що, незважаючи на
тенденцію до поглиблення спеціалізації економічної науки і «занурення» її у
часткові, одиничні проблеми, останніми десятиліттями зростає загальна
зацікавленість методологією і фундаментальними основами економічної теорії.
Значний внесок у дослідження окресленої проблеми здійснив австрійський
неоліберал Л. фон Мізес, економіко-філософський доробок якого передусім
пов’язаний із розробкою епістемологічних засад економічної науки – основ
своєрідної загальної теорії пізнання, що й досі залишається найменш відомим і
неоціненим аспектом його наукової спадщини. На жаль, книга Л. фон Мізеса
«Теорія та історія» (1957) не спричинила значного впливу на наукову
спільноту, нечасто цитується, лишається фактично забутою, хоча саме вона
становить філософську основу підходу до економічної теорії та історії і
розвиває методологічні засади фундаментальної праці «Людська діяльність».
Провідною тезою «Теорії та історії» є ідея унікальності історичного факту,
наголос на відсутності однаковості і повторюваності в соціально-економічному
житті. Неможливість емпіричної перевірки постулатів економічної теорії
обумовлюється неможливістю їх зіставлення з однорідними елементами
однакових подій, адже і таких подій, і таких елементів не існує. Наголошується,
що використання статистики і кількісних методів лише приховує цей факт,
адже їх удавана точність ґрунтується на історичних подіях, які не можуть
вважатися однорідними. Кожна історична подія є складною й унікальною
рівнодіючою впливу багатьох чинників, і саме ця унікальність унеможливлює
здійснення позитивістської перевірки. Унікальні події неповторювані,
неспівставні й непоєднувані, тому пошук статистичних кореляцій та інших
закономірностей приречений на некоректний результат.
Складна історична подія, що є результатом попередньої і прологом до
майбутньої людської діяльності, потребує пояснення за допомогою різних
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теорій; вона ніколи не буде повністю і жорстко детермінованою жодною
теорією. Австрійці одними з перших визнали, що сутність людського буття
складає свобода розуму і вибору, а значить, прагнення до детермінізму і
передбачуваності є пошуком неможливого і глибоко ненаукове.
Першоджерелом вагомих сучасних висновків, сформульованих економічною
наукою тільки на початку ХХІ ст. – про фундаментальну невизначеність і
принципову неможливість прогнозування деяких економічних процесів, є
післявоєнні праці австрійських неолібералів.
Вагомо також, що Л. фон Мізес надав розгорнуту критику альтернативних
підходів до розуміння історико-теоретичних взаємодій – історизму, сцієнтизму,
діалектичного матеріалізму. Зокрема, сцієнтизм в економіці, як наслідування
методологічних підходів природничих наук, не дає можливості аналізувати
наміри й цілі індивідів, їх здатність до навчання, ігнорує людський розум.
Фактично відбувається схематичний опис подій, які визнаються
передбачуваними, а передбачення можна сформулювати. За таких умов поза
вивченням залишається індивідуальна унікальність людей, не обговорюється
зміна їх намірів, вони стають однорідними і передбачуваними елементами.
Про засилля позитивістської методології в суспільних науках Л. фон Мізес
зазначав: «Експериментальні методи природничих наук було проголошено
єдиним адекватним способом дослідження, а індукцію на основі чуттєвого
досвіду – єдиним адекватним способом наукового мислення. Вони (дослідники
– О.Н.) поводилися так, ніби ніколи не чули про логічні проблеми, пов’язані з
індукцією. Все, що не було експериментуванням або індукцією, в їхніх очах
ставало метафізикою, – термін, який вони використовували як синонім
нісенітниці» [3, с. 2]. Радикальна форма логічного позитивізму наголошувала,
що всі науки в ідеалі повинні мати спільну мову викладу матеріалу, спільні
закони й спільну методологію. Єдина мова передбачала, що всі наукові
поняття можуть бути зведені до сукупності базових тверджень та «зразкових»
ситуацій, що стосуються безпосереднього досвіду або сприйняття. Єдність
законів означала, що закони всіх наук повинні дедуктивним способом
виводитися з певного набору фундаментальних законів. Спільність методології
передбачала однаковість процедур перевірки і підтвердження наукових
положень та доведення гіпотез у різних галузях знань.
Зазначимо, що і сьогодні нео- та постпозитивістська методологія прагне
зберегти домінування в науці, а надпотужні глобалізаційні процеси, проявом
яких є (поруч з іншими) тенденція до уніфікації і мультикультуралізму, лише
утвердили в умах деяких мислителів концепт єдиної науки.
Єдино можливим методологічним підґрунтям для формулювання
теоретичних узагальнень і усвідомлення історичних фактів, на думку
австрійців, є праксиологія як наука про людську діяльність. У передмові до
праці Л. фон Мізеса його послідовник, економіст недавнього австрійського
відродження М. Ротбард зазначає: «Занурення в «теорію та історію» змусило б
усвідомити, що справжня теорія не відірвана від світу реальної, діючої людини
і що можна відмовитися від наукових міфів, продовжуючи використовувати
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апарат дедуктивної теорії» [3, XVІІ]. Факт людської цілеспрямованої діяльності
є верифікованим та емпіричним, але не в точному, кількісному, а в якісному
розумінні. Він обумовлюється сутністю людського досвіду, адже люди можуть
використовувати власні знання, застосовуючи їх до інших представників свого
виду, і не має нічого спільного зі статистикою та історичними подіями.
Методологічний дуалізм Л. фон Мізеса ґрунтується на твердженні про те,
що методи вивчення зовнішніх подій – фізичних, хімічних, біологічних та ін. –
суттєво відмінні від методів дослідження суспільства як сфери людського
мислення й діяльності та економіки як складової цієї сфери. Більш того,
австрійський дослідник наполягає на тому, що механізм впливу «царини
зовнішніх подій» на людські думки, ідеї та ціннісні судження достеменно не
відомий. Відповідно і проблема наукової методології і науки як такої набуває
вираженої двоїстості – вчений спростував монізм і детермінізм як несумісні з
основоположними принципами наукового мислення. Продовжуючи думку
вченого, зазначимо, що реалізація плюралістичних підходів в методології,
теорії, історії відбувається безпосередньо в процесі економічного дискурсу.
Ціннісні судження визнано рушійною силою людської діяльності, а їх
багатоманітність визначає її складну архітектоніку. Так само складною є
структурна будова економічного дискурсу, що являє собою сукупність
конкретних висловлювань, міркувань, виступів, які за змістом і структурою
відбивають аспекти конкретно визначеного часу-простору та систему
взаємозв’язків між агентами взаємодії (носіями дискурсивних тверджень).
Останні є найактивнішими елементами дискурсу, які продукують певні смисли,
трансформують існуючі значення та використовують їх. Крім того, вагомим є
використання економічної риторики в значенні «мистецтва переконання», що
також функціонує в реальних історичних, суспільних і соціокультурних умовах.
Сучасне бачення і розширення цього підходу сформувалося у низці праць
Д. Макклоскі, присвячених аналізу поглядів на історико-економічний розвиток
і прогрес людства [1]. Для них характерне абсолютне заперечення
матеріалістичної обумовленості історико-економічних змін і жорстке
спростування практично всіх відомих підходів до пояснення економічного
зростання і добробуту розвинених країн. Д. Макклоскі пов’язує цей прорив з
радикальною зміною економічної риторики, так званою «буржуазною
переоцінкою», що забезпечила суспільне визнання «буржуазних чеснот» і
гідності буржуазії. Дослідниця вказує на подвійну етичну зміну, що «…надала
гідність і свободу звичайному буржуазному життю, призвела до панування
смислу і сприйняття, завдяки яким ми й понині отримуємо вигоду» [1, с. 138].
Всіляко підкреслюється роль ідей і переконань індивідів, аналізується
вплив, здійснений задля їх формування і зміни. Особливої ваги набув
«мовний», риторичний вплив, що плідно використовує усі доступні
ненасильницькі методи переконання, зокрема думки, судження, метафори,
аналогії тощо.
Отже, історія в значенні історії ідей, а не історія як зміна матеріальних
умов життєдіяльності цікавила видатного австрійця і деяких його сучасників.
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На підтвердження цього наведемо висловлювання Ф. фон Хайєка, згідно з яким
в суспільстві, за відсутності переслідування інакомислення, завжди знайдуться
ті, хто поставить під сумнів пануючі ідеї, яких дотримується більшість, стане
пропагувати нові ідеї і прагнути довести свою правоту. Згадаймо переконання
ідейного супротивника австрійців Дж.М. Кейнса, який вважав ідеї економістів і
філософів надважливими, такими, що «правлять світом», навіть у тих
ситуаціях, коли вони помилкові.
Серед сучасних дослідників активно розробляють методологічну позицію
щодо важливості врахування ідей в економічному дослідженні Д. Асемоглу,
Дж. Робінсон, Д. Родрік та ін. Так, зокрема, Д. Родрік вказує на «нездатність
усвідомити роль ідей у формуванні і переслідуванні інтересів» [4, с. 23], на те,
що інструментарій цільової функції і бюджетного обмеження повинен бути
доповнений сукупністю ідей. Вчений закликає «підвищити статус ідей в
політекономічних моделях» [4, с. 41], і наголошує, що «в моменти
невизначеності саме ідеї, що характеризують кризу, не тільки повідомляють
агентам, «що пішло не так», але й вказують, «що потрібно робити»» [4, с. 39].
Інші дослідники розглядають ідеї аналогічно до інноваційної діяльності в
секторі нових технологій, тобто як нестандартні рішення, своєрідні економікополітичні інновації, інвестиції в переконання [5].
Таким чином, австрійські ідеї про те, що рушійною силою людських дій є
різного роду ціннісні судження, чим і обумовлюється значущість останніх,
здобули визнання в економічній теорії. Отже, історія в будь-якому вимірі
(регіональна, економічна, соціальна, окремих країн тощо) повинна вивчати
ціннісні судження, що спонукають людей діяти так чи інакше, обирати те чи
інше, спрямовують їх поведінку. Історичні події повинні ідентифікуватися і
викладатися безвідносно до різноманітних оцінок діючих індивідів сьогодні,
проте з врахуванням мотивації поведінки і аргументації прийнятих рішень
діючими суб’єктами в минулому. Як зазначає Л. фон Мізес, «встановлення
змісту ціннісних суджень діючих індивідів є одним із завдань специфічного
методу розуміння історичних наук» [3, с. 17].
Історичне дослідження призначене виконувати такі завдання:
- висловлювати твердження про існування;
- зводити походження певних систем, явищ, процесів до цінностей, що
спрямовували поведінку поколінь, розробляли, удосконалювали і зберігали їх;
- з’ясовувати, якими були наслідки тієї чи іншої системи, явища, процесу і
як вони вплинули на ціннісні судження наступних поколінь;
- обговорювати ідеї і смисли в контексті їх значущості для ходу подій,
порівнюючи їх із задумами та намірами авторів та прихильників;
- описувати наслідки і результати функціонування соціально-економічних
процесів і систем;
- висловлювати припущення щодо прийнятності застосовуваних засобів
для досягнення цілей, переслідуваних індивідами та ін.
Аспекти пізнання, що не охоплюються історичним дослідженням, повинні
бути відбиті економістом-теоретиком, дослідником-аналітиком. Тому не
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випадково, що сучасна австрійська традиція розглядає економіста-теоретика в
якості дослідника і просвітника, який активно «формулює смисли» і впливає на
уявлення й переконання людей.
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Житомирський державний технологічний університет
ІСТОРИКО-ЕКОНОМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У ПЛОЩИНІ
СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФІЇ НАУКИ
На початку ХХІ ст. в умовах зародження нової «постнекласичної науки»
з’явилися реальні можливості до вирішення проблеми спільних методологічних
підходів та синтезу знань між різними галузями наукових досліджень.
Зрушення у методології наукового пізнання на зламі ХХ–ХХІ ст. створюють
також нові можливості для вдосконалення методологічного апарату сучасної
економічної науки.
Для постнекласичного етапу розвитку науки притаманне особливе
ставлення до ціннісних і світоглядних аспектів наукового пізнаннях [1, c. 280].
Предмет наукової діяльності досліджується у єдності з засобами пізнання,
внутрішньо-науковими
цінностями
та
суб’єктом-дослідником
на
загальновизнаних принципах. Для наук, які вивчають людину і суспільство,
такими принципами є історичний розвиток і цілісність соціального життя,
враховуючи свідомість людини.
Використання постнекласичною наукою як єдності тріади: «суб’єкт –
засоби – об’єкт» залучає до аналізу інституційне середовище, у якому були
отримані наукові результати. Об’єднання наукового пізнання за об’єктом і
методом у сучасній науці повертає її до цілісності світосприйняття, яку було
втрачено в результаті другої глобальної наукової революції [1, c. 276].
Криза методологічного апарату класичної науки може бути подолана за
допомогою нових методологічних підходів постнекласичної науки. Вони
збагачують можливості історичної реконструкції явищ і процесів, дозволяють
узгоджувати розвиток знань з цінностями і світоглядними позиціями
відповідного історичного періоду, що надзвичайно важливо для досліджень
історико-економічного спрямування. Збільшення кількості методологічних
підходів розширює діапазон дослідження об’єкту, висвітлюючи його у всій
повноті проявів. Аксіологічні аспекти пізнання пов’язують пошук наукової
істини (внутрішньо наукові цінності) з суспільними цінностями, що створює
можливості для кращого розуміння процесів еволюції складних наукових
систем.
У ХХ ст. інтенсивність процесів наукового пізнання та очевидність кризи
ціннісно-нейтрального ідеалу дослідження сприяли піднесенню особистісносуб’єктивного фактора у науці. Врахування гуманістичних аксіологічних
факторів дослідника в історичній реконструкції розвитку економічної науки
дозволяє більш рельєфно висвітлювати важливі складові її поступу, з’ясувати її
генезис та еволюційні тенденції, сприятиме сприйняттю її як цілісності.
Неокласична економічна наука традиційно зорієнтована на вивчення
кількісних параметрів економічної системи, не приділяє належної уваги
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взаємодії економічних об’єктів, суб’єктів та інституцій. Перелічені обставини
створюють об’єктивне підґрунтя якщо не для повної заміни неокласичної
дослідницької програми історичної реконструкції розвитку економічної думки,
то принаймні до її перегляду.
Підвищилося значення методології у процесі наукового пізнання. Якщо
розглядати методологію економічної науки не у вузькому, а у широкому
розумінні, тобто у «дослідженні концепцій, теорій і основних принципів
мислення, що прийняті у тій чи іншій науці» [2, c. 35], то маємо не стояти
осторонь здобутків філософії науки.
Сьогодні економічна наука має зберегти своє значення як «жорстке ядро»,
але поступово інтегруватися у складні наукові системи, які еволюціонують
разом із людиною. Людина інтегрована у такі системи не фрагментарно (як
homo oeconomicus), а тотально і реагує на її зміни свідомо й підсвідомо
[3, c. 61].
Перехід від об’єктної до проблемної орієнтації у сучасній науці створює
нові «конкуруючі програми досліджень», які аналізують надскладні
нерівноважні еволюційні системи. Становлення постнекласичної науки не
знищує пізнавальних установок некласичного і класичного дослідження. Вони
будуть використовуватися у певних пізнавальних ситуаціях, але втратять
визначальний і провідний статус у науці [4, c. 201–204]. Тому досягнення
економічної науки, які здійснені на методологічній основі класичної і
некласичної і науки не слід відкидати, а потрібно лише більш чітко окреслили
сферу їх застосування.
До методологічного апарату історико-економічної науки слід долучити
системний, синергетичний, елеваційний, цивілізаційний підходи та концепцію
глобального еволюціонізму.
Системний підхід забезпечує перехід від лінійного рівня дослідження до
нелінійного, від одновимірного – до багатомірного, від переважного дослідження
явищ координації – до вивчення субординації та інших складних форм взаємодії.
Він особливо доречний для вирішення недостатньо структурованих і складних
економічних проблем, які мають змішані кількісні і якісні оцінки. Для глибини
історико-економічного дослідження завжди бракує кількісних оцінок, а тому
системний аналіз потрібний для попередньої структуризації якісної проблеми з
метою встановлення взаємозв’язків між її складовими та її вирішення.
Синергетичний підхід зосереджує увагу на універсальних закономірностях
виникнення порядку із хаосу, описує причини і механізми відносно стійкого
існування структур та їх розпаду [5, c. 13]. Він передбачає, що система
структурується під впливом відкритості, нелінійності та незрівноваженості.
Запропоновані у цьому контексті «дисипативні структури» досліджують
незрівноваженість як джерело впорядкованості. Основою самоорганізації
дисипативних структур є зв’язки між її елементами, які утворюються у
відкритих системах завдяки інтенсивному (потоковому) обміну речовиною
(енергією, інформацією) з навколишнім середовищем. Система під впливом
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флуктацій може або змінити свої якісні характеристики, тобто створити нову
структуру, новий порядок, або ж зруйнуватися.
Синергетична концепція дисипативної структури, яка встановлює
принципи спонтанної самоорганізації матерії, є важливою для розуміння
зародження, еволюції та імплементації інституцій у сучасному інституційному
аналізі. Синергетика є своєрідним методологічним синтезом, оскільки «несе з
собою стиль мислення постнекласичної науки, але разом з тим – і суттєві
елементи попередніх до неї детерміністичного (класичного) стилю та
ймовірнісного (некласичного) стилю» [5, c. 29].
У розрізі нелінійного синергетичного мислення важливим також є
елеваційний підхід, який доречний для аналізу історії економічної думки,
оскільки передбачає напрямок наукового дослідження від пізніших до більш
ранніх еволюційних форм.
Цивілізаційний підхід поступово витісняє ліберальний і марксистський
формаційні підходи, які домінували в період розквіту та занепаду
індустріальної цивілізації (ХІХ–ХХ ст.). Цивілізаційна парадигма передбачає
системно-синергетичний підхід до аналізу соціально-господарських процесів.
Ретроспективне використання цивілізаційного підходу допомагає збагатити
історико-економічний аналіз господарських систем минулого, оскільки
розміщує господарський розвиток у площині цивілізаційних цінностей.
Фундаментальні науки створюють цілісне полотно розвитку природи і
людини поєднуючи ідеї еволюції та історизму в концепцію глобального
еволюціонізму, що важливо для історичної реконструкції об’єктів, які можуть
бути охарактеризовані у еволюційному контексті. Такий підхід сприяє
критичному ставленню до лінійної, причинно-наслідкової, обумовленості
історичних явищ, оскільки усю багатоманітність і різноплановість еволюції не
можна розкрити тільки на основі її кінцевого результату. Він також підносить
значення випадковості у багатовекторних еволюційних процесах, яка є важливою
у точках біфуркації соціальних систем. В ретроспективних наукових
дослідженнях еволюціонізм спонукає не відкидати історичний контекст
зародження наукового знання. Еволюціонізм сьогодні є не тільки онтологічною
ознакою постнекласичної науки, але й складовим елементом екологічного
наукового світогляду.
Отже, сучасний постнекласичний етап розвитку наукового знання на основі:
1) зближення ідеалів пізнання природничих і соціально-гуманітарних наук;
2) синергетики і системного підходу; 3) цивілізаційної парадигми розвитку
соціальних систем; 4) глобального еволюціонізму створив нові сприятливі
можливості для вдосконалення наявних дослідницьких програм в економічній
теорії. Крім того, з’явилася підстава для онтологічного й гносеологічного аналізу
з позицій постнекласичної науки процесів і явищ в історико-економічних
дослідженнях.
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Донбаська державна машинобудівна академія
ГЕНЕЗИС ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ
В СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ ДУМЦІ:
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Проблеми розвитку сучасного суспільства вимагають від економічної
теорії як науки нової методології, розробки конкретних концепцій і моделей,
які сформують передумови для переходу економічних систем країн на новий
рівень ефективного розвитку за умов постійно зростаючих суспільних потреб.
Історичний розвиток економічної науки (а саме – економічної теорії)
відбувається через певні концепції, напрями, школи (так звані організаційні
форми) або, за визначенням Т. Куна та І. Лакатоша – наукові революції та зміну
наукової парадигми дослідження. Парадигма – це термін, що означає визнане
усіма наукове досягнення, яке упродовж певного часу дає науковому
співтовариству модель постановки проблем та їх вирішення. Виникає
необхідність у розробці нових теорій і підходів, що ввібрали б у себе всі
передові методологічні досягнення наукових знань і адекватно відображали б
сутність сучасних процесів. На сьогодні у вивченні еволюції людського
суспільства, насамперед його господарської системи, вчені використовують
переважно дві парадигми – формаційну та цивілізаційну.
У сучасних умовах формаційна парадигма виявилася недостатньою для
трактування та пояснення значно складних і взаємообумовлених суспільних
процесів (в порівнянні з доіндустріальним та індустріальним періодами
розвитку людства). Окремі складові формаційного підходу, зокрема, такі, як
визначеність історичного розвитку суспільства, лінійне сходження від однієї
стадії суспільно-економічної формації до наступної, відсутність свободи вибору
в шляхах розвитку, ігнорування суб’єктивного чинника економічної еволюції та
мотивації людської поведінки та абсолютизація класових суперечностей
викликають критику з боку наукового кола дослідників.
В сучасних умовах є потреба в змістовній цілісній концепції, в якій би
всебічно розкривалися основні фундаментальні риси сучасної цивілізації і
сутнісні моменти еволюції господарських систем. В другій половині ХХ ст. з
метою більш адекватного відображення закономірностей розвитку суспільства
наукою було запропоновано нову, цивілізаційну парадигму пізнання суспільних
процесів, яка у своїх фундаментальних принципах дослідження суттєво
відрізняється від класичної загальнонаукової методології. Цивілізаційна теорія,
на відміну від інших концепцій (парадигм), стала тим підґрунтям на якому
можна будувати новий, цілісний підхід, заснований на методології, адекватній
масштабу і суті сучасних змін. Цей підхід може бути створений тільки на
основі передової методології постнекласичної науки, яка увібрала в себе
останні досягнення людського знання. Це підтверджується тим, що «криза
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суспільних наук, в тому числі економічної теорії, про яку авторитетні у світі
вчені ведуть мову починаючи з 1970-х років, має певний підтекст. Вона
пояснюється далеко не в усьому адекватними спробами обґрунтувати
принципово нові явища суспільного розвитку за допомогою методологічного
інструментарію попередньої епохи» [1, с. 8]. Сучасна наука при широкому
зверненні до поняття «цивілізація» та цивілізаційної проблематики загалом в
той же час знаходиться в стані невизначеності та розмитості змісту самого
цього терміну, різноманіття його трактувань в тих концепціях наукової думки, з
якими він пов’язан. Така позиція окремих науковців дозволила історику та
філософу А. Уайтхеду висловити свою точку зору, що «границы цивилизации
неопределенны, о чем бы ни шла речь: о географических рамках, временных
интервалах или о сущностных принципах» [2, с. 397]. Наукова думка щодо
визначення сутності такої суспільної форми, як цивілізація, тривалий час
формувалася переважно в працях істориків, соціологів, культурологів,
філософів і політологів. У зв’язку з цим цивілізація як термін і категорія
трактується по-різному. При величезній кількості значень, які додаються
поняттю цивілізації, існують два основних значення, в яких воно вживається:
по-перше, цивілізація розуміється як певна стадія розвитку суспільства
(господарської системи) або певний тип суспільства; по-друге, як культурноісторична спільність, як правило, прив’язується до того чи іншого регіону.
В методології цивілізаційного підходу слід використовувати принципи
методологічного індивідуалізму в його сучасному розумінні, тобто первинності
людини і змін у ній, як головної змістовної складової глобальних
трансформацій та еволюції господарських систем.
Цивілізація як наукова категорія, є багаторівневим поняттям, що відбиває
всю багатогранність цивілізації як явища реальності. Традиція пов’язувати
цивілізацію з досягнутим рівнем суспільного розвитку (найраніші приклади)
зародилася в творах маркіза де Мірабо «Друг людей» (1756). Сучасна наука
продовжує ці наукові ідеї. Взагалі, з кінця XVIII і до початку ХХ століття
спостерігаються численні дослідження, пов’язані з цивілізаційною теорією, що
здійснюються, в основному, французькими, німецькими та англійськими
вченими. Так, на думку французького історика Люсьєна Февра, термін
«цивілізація» в науковий обіг увів французький інженер Буланже в книзі
«Старовина, виявлена у своїх звичаях» (1766). Серед перших робіт із
цивілізаційної теорії слід назвати праці французького історика Француа Гізо
«Історія цивілізацій Європі» (1828) та «Історія цивілізацій у Франції» (1862), а
також роботу англійського історика Генрі Томаса Букля «Історія цивілізацій в
Англії» (1861), книгу українського етнографа А. Метлінського «Про сутність
цивілізації та про значення її елементів» (видана в Харкові в 1839 році),
наукову працю російського соціолога М. Данілевського «Росія і Європа»
(1869). Окремі дослідники підкреслюють, що виникнення теорії цивілізації не
збігається з появою терміну «цивілізація», тому що: по-перше, багато
дослідників того часу, вживаючи це поняття, часто мали на увазі діаметрально
протилежний зміст; по-друге, не була досліджена структура, перспективи
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існування і основні положення феномена «цивілізації»; по-третє, і головне,
теорія цивілізацій ще не виділилася в окрему галузь досліджень.
Таблиця 1
Основні положення традиційної методології та методології
цивілізаційного підходу при аналізі трансформацій господарства
Критерій
розмежування

Основні положення традиційної
економічної] методології аналізу
сучасних трансформацій глобального
господарства

Основні положення методології аналізу
цивілізаційного підходу сучасних
трансформацій глобального господарства

1.

Розгляд
1
стану Звужений
розгляд
глобального Розгляд глобального господарства та його
господарства та господарства та його трансформацій трансформацій у всій їх повноті, яка включає
його
лише як зміни в глобальній економіці
всі форми виробництва
трансформацій

2.

Аналіз
2
глобальних
процесів

Аналіз глобальних процесів крізь
призму
зовнішніх
соціальноекономічних транс-формацій, де зміни
в людині є вторинними по відношенню
до суспільних відносин

3.

Глобальні
3
трансформації
господарства

Пошук суті глобальних трансформацій Поряд із матеріально-економічними змінами
у змінах матеріально-економічного постулюється вирішальна роль духовного
характеру
виробництва
(в
інтелектуальному
і
ціннісному аспекті) як нової актуальної
структури, що істотно розширює і поглиблює
сферу аналізу.

4.

Суб’єкт
4
глобальних
трансформацій

Головний
суб’єкт
глобальних Людина при аналізі сучасних глобальних
трансформацій – homo economicus, трансформацій розглядається у всій своїй
якому властива економічна мотивація
цілісності як біо-соціо-духовна істота, для
якої поряд із економічною, пріоритетна роль
належить постекономічній мотивації, метою
якої
є
інтелектуальне
і
моральне
вдосконалення особистості.

Розвиток
5
господарства

Розгляд глобального господарства як
такого, що лінійно розвивається та у
якому відбуваються зміни одноякісних
рівноважного і нерівноважного станів

6.

Сутність
6
глобального
господарства

Глобальне господарство уявляється за Глобальне господарство уявляється як
аналогією з системами класичного складний людинорозмірний комплекс, що
типу, де усвідомленим діям людини не історично розвивається
належить вирішальна роль

7.

Суб’єктивно7
об’єктивна
методологія.

Одностороння
об’єктивність
розгляді процесів і явищ

Основа
8
методології

Основа методології – класична наука

5.

8.

Розгляд
глобальних
метаморфоз,
де
первинними є змін в людині, її свідомості та
внутрішньому розвитку, що здійснюються на
ґрунті моральних цінностей

Господарський розвиток розуміється як
складний процес, що проходить точки
біфуркації, в результаті якого кардинально
змінюється системна якість і актуальна
структура. Вирішальна роль у виборі
напрямку розвитку належить суб’єкту
господарювання і залежить від його якостей

при Суб’єктивні чинники в процесі глобальних
трансформацій і актуалізації духовної сфери
відіграють все більш важливу роль.
Основа методології – постнекласична наука
та її положення.

Найбільший розквіт теорія цивілізацій отримала в XX столітті, коли
відбувся перехід до другої стадії її розвитку. Світові війни, великомасштабні
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зміни в економіці, технологіях, геополітичному впливі держав зробили
проблеми дослідження цивілізації досить актуальними, проте лише в їх
найменшому, «локальному» масштабі.
Цивілізаційний підхід, на відміну від інших підходів, розглядає глобальне
господарство у всій його повноті, не обмежуючись вузькоекономічною сферою
(див. табл. 1).
Однак слід підкреслити, що зважаючи на необхідність вивчення
внутрішніх основ людського розвитку, застосування методів класичної науки
зовсім недостатньо. Тому при аналізі духовної сфери глобальної цивілізації,
поряд із традиційною методологією, необхідно застосовувати суб’єктивні,
внутрішні підходи дослідження, засновані на положеннях постнекласичної
науки.
Таким чином, цивілізаційний підхід, уявляється найбільш цілісним
поглядом на сучасні глобальні трансформації, а базові положення його
методології є адекватними для аналізу особливостей сучасних змін
господарських систем у всій їхній повноті.
Список використаної літератури
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Гальчинський А. Політична нооекономіка: начала оновленої парадигми
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ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ: ОСНОВИ ПАРАДИГМАЛЬНОСТІ
1. Економічна теорія – це системне знання про економіку як
індустріальний тип виробництва. Означене знання є результатом пізнання
економіки загалом та економічних явищ зокрема. Економічне знання має
сприяти результативній діяльності Актора (-ів) задля забезпечення умов
культуро-соціо-економічного процвітання кожної людини, народу країни і
відповідно людства загалом. Проте знання, яке нині пропонує економічна наука
та економічна теорія, не є дієвим, а, отже, таким, якого потребує переважна
частина студентства (насамперед економічних вишів і/або факультетів) та
економічна практика сьогодення. Таке економічне знання так само невідповідне
викликам ані теперішнього, ані майбутнього – навіть найближчого – економіки.
Це все вказує на кризу економічної теорії. А звідси постає висновок:
дисциплінарна матриця сучасної економічної теорії потребує певного
удосконалення. Власне це і породжує головну проблему (подолати роз’єднання
економічної теорії, навчального процесу та практики), яку утримує тема наших
розмірковувань. Необхідне виявлення та удосконалення головної структурної
компоненти дисциплінарної матриці економічної теорії. Наразі визначимося із
загальним поняттям «дисциплінарна матриця», з її структурою, що
уможливить, з нашого погляду, змінювання або удосконалювання ядра
дисциплінарної матриці сучасної економічної теорії.
2. Поняття «дисциплінарна матриця». Вперше його запропонував для
використання у науці американський фізик і філософ Томас Кун (Thomas Kuhn)
у доповненнях 1969 року до тексту своєї праці «Структура наукових
революцій» (1962): «…я пропоную термін “дисциплінарна матриця”:
“дисциплінарна” тому, що вона враховує звичну належність ученихдослідників до певної дисципліни; “матриця” – бо вона складена з різних
упорядкованих елементів, причому кожний з них вимагає подальшої
специфікації» [1, с. 194].
3. Структура дисциплінарної матриці. До найважливіших компонентів, що
її складають, за твердженням Т. Куна, включені: 1) «символічні узагальнення»,
які мають «формальний характер або легко формалізуються» [1, с. 195];
2) «метафізичні парадигми» або «метафізичні частини парадигм», якими
постають «загальновизнані приписи» [1, с. 196-197]; 3) «цінності», які «можуть
бути спільними для людей, котрі водночас застосовують їх по-різному»
(конкретне застосування цінностей «іноді дуже залежить від особливостей
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особистості і біографій, що вирізняють членів наукової групи») [1, c, 198];
4) «парадигма» [1, с. 199-200] – це «зразки» [1, с. 199], «загальновизнані зразки»
[1, с. 200], «моделі розв’язання проблеми».
4. Дисциплінарна матриця економічної теорії. Зазначеним виразом
окреслюємо систему головних елементів, на основі розуміння сутності яких
можна вирізняти економічну теорію з-поміж інших галузей знання. У нашому
розумінні, дисциплінарна матриця економічної теорії – це «каркас» економічної
теорії як науки, до якого належать у певний спосіб упорядковані конкретні
(можливо, навіть специфічні) компоненти. Останніми, з нашого погляду,
постають: поняттєво-категорійний апарат як дефініційовані терміни, якими
оперують саме у економічній теорії (специфікаційні елементи, які необхідні
самій галузі для життєдіяльності та нею ж самою можуть/мають
спричинюватися – це власне, «економіко-теоретичні основи», тобто феномени
«економіка», «виробництво», «культуро-соціо-економічні відносини», «товар»,
«капітал», «ціна», «вартість», «знання», «інформація», «глобалізування» тощо);
мова як знаково-символьна система інтерпретування для нормового
застосування через мовлення; елементи, які визначають найважливіші
теоретико-методологічні принципи розуміння процесів та явищ, що
з’являються у сучасній країновій економіці; цінності, що є основою для
формулювання мети і цілей створення та арґументування наукового
економічного знання, необхідного насамперед для розвивання економіки та
поглиблювання знань студентів як розбудовувальників країни тощо; Актор
(діяльний суб’єкт); парадигма (-и).
5. Парадигма (-и). Ядром дисциплінарної матриці економічної теорії є саме
парадигма, тобто окрема ідея (взята з теорії, школи, напряму) як модель
розв’язання проблем в галузі економічного знання. Чи існує/діє парадигма у
межах економічної теорії початку ХХІ ст.? Існує і діє, проте вона сама часом є
вадою як в економічних дослідженнях, так само й у розв’язанні нагальних
проблем суспільства та економіки, народу країни та окремої людини.
Парадигма має бути взірцем (ним вона і є термінологічно), проте ситуаційність
та темповість життєдіяльності її радше викреслюють (вона постає за сучасних
трансформаційних умов/процесів як тягар, яким уярмлений Актор у ході
приймання рішень).
Парадигма в економічній теорії не є один раз і назавжди сформульованою
– на різних етапах розвитку країнової економіки може з’являтися нова або
оновлена парадигма економічної теорії. Змінюваність парадигм в економічній
теорії, як і в будь-якій іншій науці, зумовлена різними чинниками. До останніх
у галузі економічної теорії можуть належати її об’єкт (скоріше нова форма
об’єкта – ринкова економіка, знаннєва економіка, інтелектуально зорієнтована
економіка, інтелектуальна економіка тощо); аномалії, що виникають у
практичній діяльності; запропоновані нею економічні знання (наприклад,
застарілі – за формою і/або змістом – поняття, категорії, шляхи/моделі розвитку
країнової економіки), які не сприяють студентам і викладачам вишів у
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розв’язанні як теоретичних, так і практичних культуро-соціо-економічних
проблем тощо.
Парадигма (-и) економічної теорії існує (-ють), її/їх не слід позбавлятися.
Але апелювання до них має бути здебільшого як до історичних феноменів, що
їх «проявлятимуть» через окремі економічні та/або міждисциплінарні
дослідження. Феномени та процеси, з якими має справу економічна теорія, не
можуть бути відтермінованими та темпорально незалежними. Економічна
теорія не є ані економічної історією (її головне завдання – ілюстрування «як
було пропоновано мислителями минулих епох»), ані економічною
прогностикою (головне завдання – задавати вектори можливих змін у
суспільстві з економічної візії); ані економічною практикою (головне завдання
– перетворювати реальні сектори суспільства та економіки на гармонізовані
прогресивні самооновлювані системи). Вона за назвою є теорією, завданням
якої є подання переліку головних елементів, визначання рівнів, окреслення
головних параметрів виробництва тощо. Це все має презентувати лектор без
підтримування ідеї, школи, течії, напряму (інакше «кренуватиме» в історизм),
без апелювання до «а маємо приходити до…» (спричинюватиметься
псевдопрогнозування та налаштовування на торування хибного шляху), без
багатьох інших елементів, які поставатимуть як варіанти обмежувань як
лектора, так само і майбутньої економічної царини загалом. Теорія «має» бути
зорієнтована на навчання щодо швидкого орієнтування на коригування ситуації
в економічному секторі, а не налаштовувати нові покоління студентів на
формулу «рішення приймемо згодом». Економіка – одна із тих підсистем
країнового суспільства, від коректної дієвості якої залежать долі і життя
поколінь. Щоб відбувалася згадана «коректна дієвість економіки» необхідні
теоретичні основи, які задає економічна теорія. Вона має сприяти
переорієнтовуванню економіки на самооновлення та самокоригування, що
потребує виховування Акторів нової генерації (суб’єктів, що діють, приймають
оптимальні рішення, виправляють ситуації) та відмовлянню від колегіальності
приймання рішень (часом індивідуаційність має більше виграшів, аніж
колегіальність).
Отже, феномен парадигмальності у межах економічної теорії може бути як
дороговказом, так само і уярмлювальником. Вибір за Актором…
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ЦІННІСТЬ ПІЗНАВАЛЬНОГО ТА НОРМАТИВНОГО
АСПЕКТІВ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ
В умовах нової глобальної кризи, що загрожує порушити світову рівновагу
в результаті економічного спаду в Китаї – другій за значенням економіці світу,
– існує серйозна небезпека віднести існуючі економічні та соціальні проблеми в
Україні як на її рахунок, так і на рахунок тривалого воєнно-політичного
конфлікту на Сході країни. Така позиція може в черговий раз змарнувати
можливість реалізації системних реформ в Україні, кінцевою метою яких є
розбудова сильної соціально-орієнтованої держави, здатної забезпечити як
високий рівень конкурентоспроможності національної економіки, так і стале й
дострокове економічне зростання та підвищення добробуту українських
громадян. Сучасна економічна наука має дати відповіді на більшість важливих
для розвитку національної та глобальної економіки питань.
Проте сьогодні відношення до економічної науки неоднозначне. Її
критикують за двозначність висновків, неадекватність економічних прогнозів і
моделей, відриву теорії від практики господарської діяльності тощо. Проте, ще
Дж.М. Кейнс говорив, що ідеї економістів і політичних філософів – правильні
вони чи ні – володіють куди більшою силою, ніж прийнято вважати. Насправді
саме вони управляють світом. Практики, які вважають себе вільними від впливу
таких ідей, насправді є рабами якого-небудь давно забутого економіста [1].
Попри критику цінності пізнавального та, особливо, нормативного
(практичного) аспектів економічної науки, слід пам’ятати, що напрями
досліджень в економіці визначаються роллю і призначенням економічної науки
в суспільстві на певному етапі його розвитку. Теоретичні та практичні
дослідження в економіці спрямовані на вирішення конкретних економічних
завдань суспільства, тобто економічна наука підпорядковується вимогам часу,
історичного та цивілізаційного розвитку, а не навпаки. Так, на якісний розвиток
сучасної економічної науки впливають нові історико-економічні умови,
пов’язані із інформаційно-технологічною революцією та появою нової
інтернет-економіки; становлення сервісно-інформаційної економіки; посилення
процесів глобалізації тощо.
Короткий екскурс основних етапів еволюції економічної науки
підтверджує її підпорядкованість вимогам часу. В інтерпретації
давньогрецького філософа Ксенофонта, економіка – це наука про ведення
господарства, управління майном, домом, а також про збір коштів для
утримання господарства тощо. Пізніше Аристотель, з чиїм іменем пов’язують
походження терміну «економіка», значно розвинув вчення про господарство.
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Отже, з самого початку зародження економічної науки її предметом були
власне мікроекономічні проблеми, що цілком відповідало вимогам часу.
Із розширенням і поглибленням зв’язків між господарствами і окремими
регіонами, розвитком держав почав зростати інтерес економічної науки до
проблем національної економіки в цілому. Розширення об’єктів дослідження
закономірно призвело до уточнення і самої назви економічної науки. Термін
«політична економія» був введений французьким економістом Антуаном де
Монкретьєном (1615 р.), а предметом дослідження стали питання державних
фінансів, зовнішньої і внутрішньої торгівлі, джерел багатства тощо.
Доповнивши відповідно до своїх уявлень предмет і метод економічної науки,
нову її назву сприйняли й англійські економісти-класики А. Сміт та Д. Рікардо,
а також К. Маркс та Ф. Енгельс і їх послідовники.
Після виходу в світ праці видатного англійського економіста А. Маршалла
«Принципи економіки» (1890 р.) назва «політична економія» в багатьох країнах
світу почала замінюватися терміном «Economics» або «економічна теорія».
Згідно з уявленнями А. Маршалла, економічне життя мало розглядатися поза
політичних впливів і державного втручання, тому нова назва більше
претендувала на звання точної науки. Ключова ідея А. Маршалла –
переключення зусиль з теоретичних суперечок навколо теорії вартості на
вивчення процесів, що відбуваються в реальній економіці, на ринку. Таким
чином, А. Маршалл і представники кембриджської школи (А. Пігу та ін.)
здійснили широке дослідження системи вільного підприємництва та розробили
підходи до вирішення проблем, з якими стикаються на ринку виробники та
споживачі.
«Велика депресія» 1929-1933 рр. поставила під сумнів принцип ринкового
саморегулювання, а разом з тим й теоретичну та практичну значущість
неокласичної доктрини. Виникнення кейнсіанської теорії, спрямованої на
дослідження особливостей розвитку депресивної економіки закритого типу у
короткостроковому періоді, підняло на новий рівень економічну науку.
Відбулося зміщення акцентів із механізму ринкового саморегулювання на
ефективність макроекономічної політики урядів. Центральною стала проблема
загальноекономічної рівноваги та механізмів її відновлення, а нормативний
аспект економічної науки реалізувався в процесі аналізу державної політики –
фінансової та монетарної, внутрішньої та зовнішньої, експансіоністської та
рестрикційної, – спрямованої, головним чином, на подолання безробіття та
досягнення ефективного сукупного попиту, що забезпечить приріст сукупного
продукту й вихід із кризи.
Через надмірне державне втручання в економіку, що призвело до
забюрократизованості суспільства, величезних дефіцитів державного бюджету
й стагфляції, та із виникненням в середині 70-х рр. ХХ ст. ряду криз –
сировинної, енергетичної, структурної, валютної – традиційне кейнсіанство
втратило домінуючі позиції. Воно поступилося провідним місцем
ортодоксальному монетаризму, а потім – новій неокласичній теорії (сучасний
монетаризм, теорія «економіки пропозиції», теорія «раціональних сподівань»).
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Якщо представники ортодоксальної монетарної теорії (М. Фрідмен та ін.)
вважали, що вирішальне значення для ефективного функціонування ринкової
системи має регулювання грошової пропозиції, то нові монетаристи
(Дж. Стігліц, Дж. Тобін, Л. Саммерс) віддали перевагу процесам кредитування,
тобто пропозиції кредитних фондів. Відповідно фокус монетарної політики (за
уявленням сучасних монетаристів) слід змістити з трансакційної функції
грошей на роль монетарної політики в її впливі на пропозицію кредиту.
Нормативний аспект їхніх досліджень полягав в рекомендації зниження
інфляції до цільового рівня (2-3% на рік) не різко, а поступово задля зменшення
короткострокових коливань виробництва і зайнятості.
Згідно з уявленнями представників теорії «раціональних сподівань»
(Р. Лукаса, Т. Сарджента та Н. Уолеса) економічні агенти здатні діяти
раціонально, визначати майбутні ціни через аналіз економічної інформації,
передбачувати і заздалегідь враховувати наміри влади й нейтралізувати своїми
діями політику уряду. Іншими словами, економічні суб’єкти настільки
раціональні, що можуть приймати такі рішення, які найбільшою мірою
відповідають їхнім інтересам. На жаль, дана теорія не має шансів бути
реалізованою в економіці України через ірраціональність економічної
поведінки її суб’єктів.
Теорія «економіки пропозиції» була найбільш практично орієнтованою
концепцією з тих, які запропонував економічний консерватизм 80-х р. ХХ ст.
Головна ідея полягала у стимулюванні пропозиції, підтримці виробників та
зменшенні податкового тиску на економічних суб’єктів. Формалізованим
вираженням даних рекомендацій є широковідома крива А. Лаффера із її
доведенням залежності зменшення податкових надходжень у бюджет від
перевищення оптимальної податкової ставки. Дана теорія широко
використовувалась у 80-х рр. ХХ ст. при режимах рейганоміки та тетчеризму.
Проте застосування на практиці рекомендацій нової неокласичної теорії не
дало відчутних результатів і викликало серйозну критику з боку економістів.
Так, Дж.К. Гелбрейт в результаті аналізу економічної політики адміністрації
США висловив серйозні сумніви з приводу її кінцевого ефекту, оскільки, як він
висловився, «і монетаристи, і теоретики концепції «теорії пропозиції»
припускають класичний ринок , якого зараз не існує» [2, с. 16].
Кардинальні перетворення ринкового характеру, що мають місце в
трансформаційних економіках, глобалізаційні процеси у світі, нові проблеми та
якісно інша природа економіки ХХІ ст. вимагають нового погляду на
економічну науку в цілому та її предмет, виводять на новий рівень цінність її
пізнавального та, особливо, нормативного аспектів. Таким чином сучасна
економічна наука відображає сукупність економічних досліджень, які в
минулому не існували або не були актуальними. За останні десятиріччя
економічна наука добилася величезного прогресу і знати про її останні
досягнення корисно.
Ренесанс на початку ХХІ ст. політичної економії в західних країнах
пов’язаний із зосередженням уваги в її дослідженнях не стільки на ринковій
123

ПАРАДИГМАЛЬНІ ЗРУШЕННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ ХХІ СТ.
проблематиці,
скільки
на
соціальних,
гуманітарних,
екологічних,
інформаційних, технологічних та глобальних проблемах. Її нормативна цінність
полягає у забезпеченні формування гуманістичної економічної культури,
освіти, політики в епоху сучасних складних глобальних трансформацій.
Посилена увага до теорії «поведінкової економіки» на початку ХХІ ст.
(Д. Канеман, Д. Аріелі) на противагу теорії «раціональних сподівань» кінця ХХ
ст. пов’язана із ірраціональністю поведінки людей. Реальне життя свідчить, що
поведінка економічних агентів в кращому випадку є обмежено раціональною, а
в гіршому – очевидно ірраціональною. Нераціональна поведінка людей є
результатом того, що вони не вміють мислити термінами граничних величин,
не враховують альтернативних витрат у своїх діях, надають більшого значення
відносним, а не абсолютним величинам, мріють про справедливість і через це
не можуть поводитись раціонально. Тому представники даної теорії
відмовились від загальноприйнятої моделі раціонального вибору, на якій
традиційно базується більша частина сучасного економічного аналізу. Про
безсумнівну теоретичну та нормативну цінність ідеї ірраціональної поведінки в
теорії «поведінкової економіки» свідчать сфери її застосування: теорія
споживчого вибору, макроекономіка, теорія економічного розвитку, фінансова
теорія, економіка права, теорія ігор тощо. Крім того, дослідники-біхевіористи
не задовольняються межами позитивного аналізу, а розробляють нормативні
рекомендації великим гравцям – державі, корпораціям та політичним партіям.
Зокрема, ідеї поведінкової економіки широко використовуються президентом
США Б. Обамою, прем’єр-міністром Великобританії Д. Кемероном та ін.
В результаті новітніх макроекономічних дослідженнях до- та
післякризових процесів в Україні та світі відбувається пристосування
економічної науки до фактів нової макроекономічної дійсності. Вводяться в
науковий обіг такі новітні поняття, як «фінансові бульбашки», «шоки
фіскальної політики», «інфекційні шоки», фінансове посередництво тощо;
більше уваги приділяється проблемам відкритих економік, особливостям
реалізації в них ділових циклів та наслідкам проведеної в них макроекономічної
політики. Робляться спроби введення в макроекономічні моделі фінансових
інститутів, враховуються можливості дестабілізуючої ролі фінансового
посередництва у відносинах між кредиторами й боржниками та особливого
фактору ліквідності/неліквідності активів [3, с. 168].
Таким чином, сучасна економічна наука не тільки теоретично обґрунтовує
нову економічну дійсність розвинених країн, країн середнього та низького
рівня розвитку з несформованими ринками, до яких включається й українська
економіка, але й надає нормативні рекомендації для ефективного розвитку
національної та глобальної економік.
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імені Тараса Шевченка
СВІТОГЛЯДНІ ОСНОВИ ДЕЯКИХ ПАРАДИГМАЛЬНИХ ЗАСАД
КЛАСИЧНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ
Твердження будь-якої науки, і економічна теорія не виключення, є завжди
дедуктивними умовиводами з обмеженого кола апріорних положень, які не
мають обґрунтування в межах самої науки та сприймаються на віру. Оскільки ж
економічна теорія – напрямок соціального знання, в центрі якого знаходиться
людина та принципи її суспільної організації, постулати економічної науки
формуються у більш широкому, ніж сфера економіки світоглядному та
загальнокультурному контекстах.
На нашу думку, існують два базових постулати, що формують «жорстке
ядро» класичної політичної економії – антропологічний (концепт «економічної
людини») та соціологічний (вчення про природний порядок речей). В основі
обох цих апріорних положень лежав грандіозний світоглядний «зсув», що
розвивався в європейській культурі з часів Ренесансу, суть якого полягала в
розмиванні християнських уявлень про всесвіт як царину Божого Промислу та
людину як образ Божий в ньому. За словами видатного філософа ХХ ст., свого
часу професора Київського університету св. Володимира, отця Василя
Зеньковського, світоглядний злам настає в XVII ст., «коли система деїзму (що,
як відомо, виник по суто богословським мотивам) було тісно поєднана (у
Ньютона) із зміцнілим механічним розумінням природи. Природу почали
розуміти як певний самостійний і замкнений в собі порядок; якщо Бог і створив
природу, то після створення її Він віддалився від природи, яка живе сама по
собі й може бути зрозуміла «сама по собі» [1, с. 146].
Водночас в європейській культурі формується й нова антропологія, суть
якої полягає в натуралістичному тлумаченні людської природи, що
перекреслює християнське розуміння людини як носія образу Божого в
тварному бутті. В світлі нових підходів людина в усіх її проявах, включаючи
морально-етичні якості, розглядалась як така, що є органічно вплетена в
природний порядок речей і не може піднестися над природною необхідністю.
Одним з небагатьох дослідників, хто прослідкував зв’язок між еволюцією
суспільних наук і західньоєвропейської філософії Нового часу, був Євген
Васильович Спекторський, останній ректор Київського університету
св. Володимира. В фундаментальній роботі «Нариси з філософії суспільних
наук» він вказував, що Р. Декарт, намагаючись побудувати механістичну
модель всесвіту, включав в неї людину лише частково, залишаючи поза її
межами етичний і містичний виміри людського буття. Але, розглядаючи
людину як тіло, він відносив її до фізики, не виключаючи з сфери останньої
таких явищ, як кровообіг і фізичне зростання дитини та тієї частини психіки,
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яка споріднює людину з тваринами (як відомо, останніх він вважав бездушними
«автоматами», все життя яких може бути зведене до чистої «механіки»). Однак,
оскільки людина є також мислячою істотою, і це впливає на її вчинки, – вона
містить в собі певний «метафізичний надлишок», який не можна звести до
фізичних категорій простору та руху. Перед філософами постало питання: як
тлумачити цю розумну та моральну реальність?
Як зазначає Спекторський, існувало два варіанти відповіді на це запитання
– метафізичний (що, в свою чергу, вирішував проблему або в
спіритуалістичному, або в матеріалістичному ключі) та наукоподібний.
Спіритуалістичне рішення зводило все розумне та моральне в людині до
духовної субстанції, в той час як матеріалістичне здійснювало редукцію розуму
та моралі до суто фізичних процесів (яскравим прикладом такої редукції була
механістична антропологія французького просвітника Ламетрі, який зводив всю
психологію людини до фізіології, а останню – до механіки). Водночас
«науковоподібне рішення полягало в тому, щоб зробити спробу побудувати
спеціальну моральну механіку, повністю аналогічну фізичній механіці…,
інакше, геометрію людських діянь» [2, с. 141].
Нове суспільствознавство, як і механіка, задумувалося як спрощена наука,
що зводила б все розмаїття суспільних явищ до одного вихідного поняття.
Такою аксіомою для фізики було поняття тіла, а для сфери моралі – поняття
людини: «Людина, ця сповнена протиріч істота, … мала бути осмислена
якомога простіше, якомога природніше. Для цього намагалися в якихось двох
словах визначити природу людини, індивідуальну, або ж соціальну» [2,
с. 150–151]. І, як наголошує далі Є.В. Спекторський, саме «тенденцію шукати
suum utile (свою вигоду – І.Н.) …Сміт визнав основою тієї людської «природи»
загалом, з якої … належало виходити в соціальній механіці» [2, с. 167]. Так,
весь хід трансформації європейської філософії упродовж XVII-XVIII ст.ст.
сприяв появі абстрактного концепту homo œconomicus – егоїстичного,
раціонально мислячого ринкового суб’єкта, дії якого направлені на
максимізацію власної вигоди.
Тоді як нова фізична наука все більше віднаходила в природі та космосі
порядок і гармонію, суспільний світ, де вирували війни та революції, все ще
знаходився в стані хаосу та катаклізмів. Це спонукало європейських мислителів
XVII-XVIII стст. висувати програми вдосконалення особистого та суспільного
життя з метою оптимізації «соціальної механіки» співіснування людей.
Існувало два підходи до вирішення цієї проблеми – автократичний і
ліберальний. В межах першого підходу проектувалися зовнішні законодавчі
норми та інститути, створювалася така конструкція державних механізмів
(система «політичних противаг» Монтеск’є), які змушували б людей діяти
закономірно і розумно, навіть проти їхньої волі.
Але ліберальне рішення, на думку Є.В. Спекторського, більш послідовно
вписувалося в механістичну модель світу. Механіка була наукою про
свободний рух фізичних тіл, вона виводила закони, згідно з якими, вільно
рухаючись, ці тіла все-таки мали, підкоряючись космічній необхідності,
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виконувати свій «фізичний обов’язок». «Отже, і в людському співіснуванні
настання ідеального механічного стану можливе не через зовнішній примус,
зовнішню організацію, зовнішні закони, а через внутрішній закон людей»
[2, с. 166]. Завдяки такому своєрідному підходу прямими продовжувачами
розпочатої в XVII ст. Гоббсом і Спінозою справи створення соціальної
механіки у XVIII ст. стали фізіократи та А. Сміт – засновники ліберальної
класичної політичної економії.
Віддаючи перевагу ліберальному вирішенню суспільних проблем, А. Сміт
вважав, що при максимальному невтручанні державної влади в господарських
відносинах встановиться така сама гармонія, що й у фізичному космосі. «Дайте
лише людині свободу переслідувати особисту вигоду, і це природно й
необхідно примусить її обрати найвигідніший для суспільства шлях», – пише,
майже дослівно переказуючи А. Сміта, Є.В. Спекторський [2, с. 167].
З свого боку, фізіократи також мріяли про «соціальну геометрію» як спосіб
наближення суспільства до ідеального стану. Ф. Кене наголошував, що
законодавча активність держави повинна полягати «лише в декларації
природних законів, що формують ідеальний, одвічний і нерухомий «архетип»
нормального співіснування» [2, с. 169]. Цей порядок так само деспотично
необхідний, як і геометрія Евкліда, і розумна людина, по суті, не має вибору
прийняти чи відкинути його. Для слідування законам природного порядку не
потрібні складні політичні механізми. запропоновані Монтеск’є, не потрібні
навіть нові люди, – достатньо лише просвітити старих людей. «Тоді вони
неодмінно визнають природний закон; а, визнавши його, вони його і здійснять.
І тоді настане «фізіократія», справжнє царство природи, в якому «світ рухається
сам по собі», в якому люди, що отримали згідно з принципом laissez faire,
laissez passer повну свободу, будуть діяти не свавільно, а, навпроти, так, як це
необхідно й неминуче приписується природним законом» [2, с. 170], – пише
Є.В. Спекторський, зазначаючи далі, що розбіжність між А. Смітом і
фізіократами полягала лише в конкретному розумінні соціального ідеалу.
А. Сміт вбачав його в ринково-конкурентній взаємодії підприємцівпромисловців, тоді як фізіократи уявляли його як ідеальне суспільство, що
складалось із земельних власників, причому в обох випадках від держави
чекали лише захисту від зовнішніх і внутрішніх ворогів.
Таким чином, стає зрозумілим, що базові аксіоми, на яких ґрунтується так
званий «мейнстрім» західної економічної думки, мають глибоке світоглядне
коріння, яке не збігається з християнським баченням всесвіту і місцем людини
в ньому. Відкинувши фундаментальні категорії християнської антропології –
образу Божого в людині та гріха, і побудувавши картину економічного
універсуму на основі віри в самодостатність людської природи та природний
порядок, класична політична економія не змогла виявити глибинні причини
майже перманентних соціально-економічних катаклізмів, які з часом набували
все більших масштабів. Сучасні глобальні кризи – фінансова, екологічна,
кліматична, вочевидь, показують недостатність не тільки економічних
механізмів суспільної саморегуляціі, а й адаптивних можливостей природи,
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безсилих перед руйнівною людською волею, яка діє всупереч Божим заповідям.
На нашу думку, це свідчить про обмеженість класичного та неокласичного
напрямів економічної теорії та про необхідність фундаментальної світоглядної
ревізії їхніх парадигмальних засад, а в ідеалі – формування альтернативної
парадигми економічного знання, яка б виростала з християнського розуміння
основних економічних категорій.
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ОНТОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ РЕАЛЬНОСТІ
Кризовий стан економіки України, який лише посилюється останні місяці,
торкається всіх без винятку сфер діяльності суспільства, в першу чергу,
спричиняючи негативний вплив на сферу виробництва і соціальну сферу. В
умовах колапсу економіки вирішення питань стабілізації соціально-економічної
сфери неможливо без застосування оновленого відповідно до вимог часу
методологічного інструментарію економічної науки, основним завданням якої
на даний момент є пошук шляхів виходу з тривалої кризи. У цьому контексті
першочергового значення набувають питання розробки економічної
методології, здатної давати рекомендації, адекватні непростим умов
господарювання, що склалися.
Розробці методичних рекомендацій, спрямованих на вирішення
практичних проблем предметної області дослідження передує вибір і
обґрунтування теоретичної основи і концептуальної схеми наукового пошуку.
Можливість застосування та ефективність методичних рекомендацій для
вирішення конкретних практичних проблем багато в чому зумовлена
правильним вибором початкових передумов, обґрунтуванням базової гіпотези
дослідження.
На наш погляд, передумовою формування методології дослідження
соціально-економічних процесів сучасного суспільства є побудова онтології
соціально-економічної реальності. Конструювання онтології, що інтегрує
соціальні, економічні та політичні аспекти діяльності соціуму, дозволяє
об’єднати всі процеси, що відбуваються в суспільстві, в єдину концептуальну
схему, необхідну для їх дослідження.
Побудова онтології соціально-економічної реальності полягає в
моделюванні навколишньої дійсності і носить дуальний об’єктивносуб’єктивний характер. Складовою частиною такої онтології є соціальна
онтологія, яка, на думку Т. Лоусона, «включає в себе як «вертикальний
реалізм», що передбачає необхідність вивчення основоположних соціальних
структур, сил, сутностей тощо, так і «горизонтальний реалізм», що
поширюється на трансфактичну дію каузальних механізмів у відкритих і (будьяких мислимих) закритих системах незалежно від їх результатів» [1, с. 437].
Отже, за Лоунсоном, соціальна онтологія має двомірний характер, існуючи
одночасно в двох площинах – вертикальній і горизонтальній.
На необхідності дуального об’єктивно-суб’єктивного аналізу сучасної
дійсності акцентує увагу і Дж.Р. Серл. Розмірковуючи про сутність
конструювання соціальної реальності Серл робить висновок про те, що з
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епістеміологічної точки зору «об’єктивність» і «суб’єктивність» - насамперед
предикати суджень, проте в онтологічному сенсі, «об’єктивність» і
«суб’єктивність» - предикати об’єктів і типів об’єктів і відносяться до способу
існування. Звідси випливає, що судження про онтологічно об’єктивні об’єкти
можуть бути епістеміологічно суб’єктивними і аналогічно судження про
онтологічно суб’єктивні об’єкти можуть бути епістеміологічно об’єктивними
[2]. За Серлом, ментальні феномени спостерігача інтерпретують залежні від
спостерігача властивості об’єкта, такі ментальні феномени є онтологічно
суб’єктивними. В цей же час властивості, залежні від спостерігача,
епістеміологічно об’єктивні. Соціальна реальність може бути осягнута тільки в
світлі властивих об’єкту об’єктивних і суб’єктивних відмінностей. Значить,
об’єктивність і суб’єктивність при дослідженні об’єктів теорії рівною мірою
залежать від позиції дослідника і властивостей об’єкта.
Отже, пізнання соціально-економічної реальності має діалектичну природу
і залежить як від спостерігача, так і від властивостей об’єктів. Відтак побудова
картини соціально-економічної реальності передбачає наявність об’єктивносуб’єктивного підходу. При цьому смисловий контекст онтології носить
дуальний об’єктивно-суб’єктивний характер.
На нашу думку, розвиток об’єктивно-суб’єктивного підходу до
дослідження соціально-економічних процесів можливий в напрямку
використання методу триалектичного пізнання, який за твердженням
П.Я. Сергієнко є «переважно методом синтезу, тобто пізнання єдиного цілого,
але не в зміні (розвитку) протилежних частин, а в єдиній системі їх
функціональної взаємодії: єдності зв’язку розподілу цілого на частини та їх
зв’язку, синтезу, де поділ (аналіз) є частковою, а синтез – загальною функцією
збереження ієрархії багаторівневої системи єдиного буття» [3]. Сутністю
триалектичного підходу є розгляд всіх складових частин явищ і процесів у їх
неподільності, нерозривному взаємозв’язку, тим самим дозволяючи створювати
цілісне уявлення про досліджуваний об’єкт.

Рис. 1. Онтологічні уявлення про природу інституціональної реальності [4,
c. 66]
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Використання методу триалектичного пізнання щодо дослідження
соціально-економічних процесів надає можливість розглядати соціальні та
економічні аспекти в їх єдності. При цьому, на наш погляд, об’єднуючою
ланкою соціальних та економічних сторін суспільства є інститути, які діють в
ньому. Слід зазначити, що інститут – це, насамперед, соціальний феномен.
Соціальний характер інститутів виражається в тому, що вони становлять собою
рівною мірою і можливості, і обмеження діяльності індивідів, впроваджуючи
стійкі зразки і стереотипи поведінки в свідомість. Інститути дають можливість
передбачити поведінку суб’єктів взаємодії, оскільки задають основи сталої
взаємодії і забезпечують виконання соціально визнаних функцій.
Соціальний інститут одночасно є і відображенням, і складовим елементом
навколишньої реальності. І.А. Шмерліна зазначає, що «онтологічно під
соціальним інститутом можна розуміти чотири типи реальності: норми права,
установки повсякденної свідомості, повсякденні статусно-рольові практики та
організації. Ці підходи показані на схемі (рис. 1), яка відтворює дві онтологічні
осі: перша протиставляє ментальні й поведінкові феномени, друга –
повсякденний і офіційний (формальний) рівень життя» [4, c. 66].
Таким чином, використання інституту в якості сполучної ланки соціальних
та економічних аспектів діяльності товариства дозволить сформувати не
дуальну двомірну, а тривимірну онтологічну схему дослідження,
перетворюючи двомірну об’єктивно-суб’єктивну онтологію в багатовимірну
інституційну. Виступаючи об’єднуючою ланкою, що дозволяє зв’язати воєдино
економічні та соціальні аспекти діяльності товариства, інститути формують
багатомірний образ соціально-економічної інституціональної реальності.
Список використаної літератури
1.

2.

3.

4.

Лоусон Т. Что может предложить реализм? / Т. Лоусон // Философия
экономики. Антология / под ред. Д. Хаусмана ; пер с англ. – М. : Изд.
Института Гайдара, 2012. – С. 429–446.
Серл Дж.Р. Конструирование социальной реальности; реферативный
перевод с англ. Романовой А., 1999 [Электронный ресурс]. – Режим
доступа
:
http://yurii.ru/ref3/serl_d__konstruirovanie_social’noj_real’nosti__m___1999__
72_s.html
Сергиенко П.Я. О триалектике, диалектике и вульгарном понимании
Символа Святой Троицы [Электронный ресурс] / П.Я. Сергиенко. – Режим
доступа: http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001b/00160256.htm
Шмерлина
И.А.
Понятие
«социальный
институт»:
анализ
исследовательских подходов / И. А.Шмерлина // Социологический журнал.
– 2008. – № 4. – С. 53–69.

132

МАТЕРІАЛИ ІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
М.К. Галабурда, канд. екон. наук, доц.,
ДВНЗ «Київський національний економічний університет
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МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНОЇ
ТРАНСФОРМАЦІЇ
Криза постсоціалістичної трансформації останніх років наочно
продемонструвала як необхідність теоретичного переосмислення ключових
принципів формування цільової функції реформ, так і всю неспроможність
розробок курсу економічної політики без урахування фундаментальних
взаємозв’язків між елементами сформованої соціокультурної системи.
Сьогодні, через 24 роки після проголошення незалежності, майбутнє України,
як і більшості посткомуністичних країн, ще більш жахливе, ніж це було на
початку трансформаційних змін. Перспективи на майбутнє туманні, а життя в
новому капіталістичному світі для більшості населення виявилося ще
страшнішим, ніж це зображали провідні радянські ідеологи часів холодної
війни В. Зорін і А. Бовін у програмі «Міжнародна панорама». І сутність
більшості проблем лежить аж ніяк не в площині хижацької природи ринкового
капіталізму самого по собі, а в структурі і векторі тих обмежень, які були
проігноровані в теорії і практиці реформ. Сьогоднішня ситуація в економічній
системі України не стала результатом ринкової трансформації, навпаки,
інституційна структура має всі ознаки, характерні для епохи соціалізму, що
пристосувалася в процесі еволюції до нових політичних умов
Останні події емпірично підтвердили висунуті гіпотези щодо природи
походження та динаміки розвитку постсоціалістичних циклів і криз принципів
формування і основних обмежень цільової функції трансформаційної політики
[1], антидержавного характеру сформованої структури розподілу прав власності
та невідворотності катастрофічних наслідків тінізації трансакційних витрат [2].
Самоусунення держави на початку 90-х від виконання покладених на неї
функцій зумовило зростання могутності тіньових організацій та їх включення в
конкурентну боротьбу за легітимізацію і монополізацію своєї діяльності11.
Інструменти політичного підприємництва, джерелом ресурсів якого виступали
фізичні активи держави, мали вплив не тільки на скорочення економічних
функцій держави, а й на глибоку майнову нерівність та втрату левової частки
промислового потенціалу країни. Поглиблення соціальних антагонізмів
супроводжувалось експансіоністською політикою уряду, реакція на яку з боку
впливових груп політичного тиску формувала кон’юнктурні коливання [3].
11

1989 року у своїй фундаментальній праці «Економічна поведінка й інститути» Т. Еггертссон справедливо
зазначив, що за перебування в тіні високих трансакційних витрат антидержавні структури формують таку
систему прав власності, яка зможе сприяти їх виходу з тіні. А набуття цими структурами достатньої могутності
й «після виходу на світ Божий можуть спричинити громадянську війну, якщо держава не капітулює без бою».
Отримавши верх над самою державою, «вчорашні злочинці стають політичними лідерами, а їхня організація –
легітимною державою» [4, с. 50]
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Зростання диференціації доходів населення, яке відбулось в результаті
такого перерозподілу багатства, обумовило високий ступінь поляризації
переваг у суспільстві та, як наслідок, надмірну політичну нестабільність.
Розвиток політичних бізнес-циклів із власними фазами піднесення і спаду
справляв додатковий негативний вплив на динаміку кон’юнктури. Якщо взяти
до уваги, що інструменти економічного регулювання є залежними від змінних,
що впливають на рішення суб’єктів політичного ринку, які максимізують свої
цільові функції, то цілком закономірним стали дії по усуненню конкурентів з
політичної арени та пошук політичними силами компромісних програм, які
забезпечували максимізацію політичної підтримки з боку виборців і впливових
груп тиску.
Бурхливий розвиток розподільних коаліцій на завершальному етапі
перерозподілу національного багатства трансформували цільову функцію
специфічних груп політичного тиску на збереження результатів приватизації і
відповідне включення в боротьбу за економічну владу та первинний розподіл
доходів. Водночас загострення політичної конкуренції і зростання частоти
біфуркацій на політичних ринках зумовило зростання ризиків і відповідну
короткостроковість часових горизонтів груп, що контролюють державний
менеджмент. Інтереси групового контролю за видатками державного сектора,
змінили інтереси отримання повного контролю над самим держсектором, який
включав би політичний диктат і можливості розпорядження залишками
державного майна у вигляді стратегічних підприємств і галузей. Важливою
складовою розподілу прав власності стала можливість отримання вигід від
об’єктів державної власності без обтяження себе відповідальністю і витратами.
Після першого етапу розподілу національного багатства та формування
нової моделі споживання, джерелом якого виступали заборгованість та
відповідна суспільній свідомості структура заставної цінності, фінансова
система зазнала фундаментальних змін. Поряд із традиційними та формально
закріпленими за допомогою лобістських структур інститутами приватного
оподаткування (реалізованими в основному через тарифи і систему
ціноутворення) вона почала включати лихварство і «хижацьке кредитування».
Інстинктивне сприйняття такого укладу та нерозуміння найближчих і
віддалених його наслідків стали першопричиною переоцінки ринків землі,
нерухомості, уживаних автомобілів, електроніки тощо. Значний внесок у
роздування фінансової бульбашки зробили державні регулятори, які прямо чи
опосередковано сприяли впровадженню різноманітних «інноваційних»
фінансових продуктів (від сек’юритизації та подрібнення іпотечних продуктів
до «кредитної кооперації»), тобто тих продуктів, які у будь який спосіб
збільшують операціональні витрати і дозволяють експлуатувати бідних та
найбідніших. Впродовж останніх десяти років дана модель споживання і
фінансових відносин допомогла докорінно змінити структуру інтересів і
стимулів, знівелювавши в суспільній свідомості творчі цінності як
першооснови рушійних сил суспільного відтворення.
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Потоки позикових коштів, безумовно, оживили економіку, але це
пожвавлення, яке підпиралось пузирем політичного підприємництва та
надмірними запозиченнями, закінчилося. І саме сьогодні, коли бульбашку
прорвало, замість програм спасіння реальної економіки реалізуються спроби по
реанімації схем кредитування, і насамперед кредитування політичного ринку. І
якщо можна було б припустити можливість виправлення допущеної
регуляторами недооцінки наявних в економіці ризиків і кризових наслідків
шляхом рефінансування крупних і системних банків, то ніколи відновлення
банківських балансів не зможе трансформувати лихварство в інститут
банківського кредитування з усіма властивими йому функціями.
По суті, замість пропозицій по реструктуризації зовнішніх зобов’язань за
рахунок номінальних і фізичних активів осіб, які були наділені законодавчою
та виконавчою владою в період їх нагромадження, розраховуватись за 24 роки
сумнівного задоволення пропонується платникам податків, які не мали нічого
спільного із марнотратними запозиченнями. Незважаючи на постійне
декларування політсилами турботи про середній клас, в жодному випадку не
було жодної програми допомоги власникам заставного майна. Зубожіння
середнього класу, фундаментом багатства для якого виступала нерухомість,
надовго позбавило фінансову систему джерела цінності багатства – ринкову
ціну землі і нерухомості, а соціальну – економічного фундаменту
громадянського суспільства.
Апогеєм найкоротшого і самого нищівного етапу політичного бізнесциклу
– етапу Понці-фінансування, етапу, коли головні інвестори зайнялися
конвертацією політичних активів, спекулюючи на ідеалах і втягуючи країну в
непосильні борги, стала громадська непокора і запрошення владою іноземних
окупантів. Саме цей етап показав ту форму, до якої найкраще пристосована
структура нашої соціально-економічної та організаційно-політичної системи і
яка визначає її динаміку. І саме цей етап на шляху перманентних
трансформаційних збуджень може стати вирішальним на шляху до каскаду
біфуркацій – механізму переходу від порядку до хаосу.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗРУШЕННЯ
В ЕКОНОМІЧНІЙ НАУЦІ
ВІДПОВІДНО ДО ОЗНАК ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА
Фундаментальні положення економічної теорії суттєво відстають від
реалій сучасних динамічних постіндустріальних процесів прискореного
впровадження
інформаційно-інтелектуальних
технологій,
масової
дематеріалізації економічного простору тощо. Така ситуація суттєво збільшує
розрив між реальною практикою господарських і суспільних процесів та її
теоретико-методологічним обґрунтуванням.
Неможливість адекватної оцінки новим тенденціям постіндустріального
суспільного розвитку виявили суперечність і неповноту базових економічних
теорій і моделей. Їх недосконалість загострили потребу в ревізії традиційного
теоретико-методологічного апарату та необхідності парадигмальних зрушень в
економічній науці.
Незважаючи на наявність значної кількості теоретичних положень, що
розкривають сутність постіндустріального суспільства, висвітлених у працях
Д. Белла, Дж. Ґелбрейта, Е. Тоффлера та інших, вони переважно ґрунтуються
на традиційних теоретико-методологічних засадах і характеризують його
переважно кількісними змінами у галузевій структурі економіки та факторах
виробництва.
А.С. Гальчинський наголошує на тому, що потреба принципового
оновлення існуючої методологічної парадигми пов’язана, насамперед, з тим,
що нагромаджені наукові узагальнення специфіки постіндустріальної епохи
базуються переважно на традиційній методологічній основі – на методології
попередньої епохи, на принципах індустріалізму, логіці модернізму [2, с. 153].
Відповідно до методології системного аналізу принципово значущим є
органічне поєднання кількісного і якісного аналізу характерних ознак
постіндустріалізму порівняно з індустріальним суспільством.
В методологічному плані важливим є виділення нової якості:
технологічною основою індустріалізму є механізація виробництва, натомість
основою постіндустріального суспільства є системна автоматизація
виробництва, що базується на інформаційно-інтелектуальних технологіях.
Центральним ядром технологічної системи і визначальним чинником в
автоматизованому виробництві є інтелектуальна, інформаційнонасичена праця.
Зауважимо, що з поступовим розвитком продуктивних сил, автоматизовані
системи виробництва нового покоління можуть забезпечити самовідтворення і
саморозвиток. Засновані на штучному інтелекті, вони будуть здатні до
пристосовування до змін зовнішнього середовища, самонавчання,
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продукування інновацій – створювати не лише однотипні засоби виробництва, а
й машини і механізми вищого рівня складності. Цей потенціал необхідно
спрямувати на формування мережевого ноосуспільства, що базується на
гармонійному поєднанні розумної діяльності суспільства і природи з широким
використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
Основними характерними ознаками постіндустріалізму за Д. Беллом є:
1) перехід від виробництва товарів до виробництва послуг; 2) переважання
серед працівників «класу» професійних фахівців і техніків; 3) провідна роль
теоретичних знань, як основи нововведень в економіці, політиці і соціальній
структурі суспільства; 4) орієнтація в майбутньому на методи контролю і
оцінка можливих напрямів розвитку технології; 5) прийняття рішень на засадах
нової «інтелектуальної технології» [1, с. 102–118].
Поряд з вищезазначеними характеристиками постіндустріального
суспільства визначимо й інші основні його ознаки та відповідні теоретикометодологічні зміни в економічній науці.
По-перше, на відміну від індустріального суспільства, ресурсною основою
якого були невідтворювані обмежені джерела енергії (корисні копалини), в
індустріальному суспільстві задоволення зростаючих потреб людей
відбувається переважно за рахунок відтворюваних джерел (енергії Сонця,
припливів та відпливів, геотермальних вод та ін.).
По-друге, відповідно до розвитку нових технологічних систем, заснованих
на комплексній автоматизації, суттєвих якісних змін зазнає соціальна сфера.
Формується новий тип працівника. Тобто на рівні автоматизованих систем
працівник перестає бути безпосереднім суб’єктом і фактором виробництва. Він
стає поряд з ним, здійснюючи його регулювання. У новому суспільстві
людина перестає бути лише частиною, функціональним елементом
економіки.
Вихід людини праці за межі виробничого процесу зумовлює й інші
принципові теоретико-методологічні зміни. Відбувається зміна вартісної
структури виробництва товару: від матеріально-речових факторів виробництва
до інтелектуально-інформаційних. При цьому домінуючою стає індивідуальна,
інтелектуальна, творча праця. Це сприятиме подоланню відчуження людини від
процесу і результатів виробництва, перетворенню багатства особистості на
головну форму багатства суспільства, на основну мету виробництва.
Економіка підпорядковується розвитку людини, багатству її особистості.
По-третє, в структурі виробничого відтворення відбуваються суттєві
зрушення, пов’язані з якісним удосконаленням структури потреб і попиту. Так,
починають домінувати нематеріальні (постматеріальні) потреби вищого
порядку: соціальні, визнання, самореалізації інтелектуального та творчого
потенціалу особистості.
По-четверте, наявність тенденції до індивідуалізації виробництва і праці
зумовлює зміни у теорії вартості. Результатом виробництва, що базується на
індивідуалізованій праці, є виготовлення одиничного, унікального,
нестандартизованого товару. Виробник такого товару стає монополістом на
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ринку і, реалізуючи свою владу, може значно підвищувати ціну. Тим самим
нівелюється суб’єктивний підхід до визначення вартості товару виходячи з його
граничної корисності для споживача. В умовах прискореного розвитку
інформаційних технологій і високого рівня монополізації сучасних ринків,
методологічною основою визначення вартості товару є теорія недосконалої
конкуренції [3] та інформаційна теорія вартості [1, с. CLII, CXXXVII; 6, с. 100].
Виробництво стає «постмасовим» та індивідуалізованим, виробництвом не
стільки матеріальних благ, скільки інформації та духовних цінностей. До того ж
виробництво дедалі більше орієнтується на задоволення індивідуальних потреб
споживача. У зв’язку з цим, зростає значення дестандартизації, виробництва
товарів малими серіями, що є основою формування та інтенсивного розвитку
малих і середніх підприємств.
По-п’яте, знання та інформація стають безпосередньою продуктивною
силою, визначальними факторами виробництва. Це означає, що в сучасних
умовах джерелом новоствореної вартості і додаткової вартості є
інтелектуальна, інформаційнонасичена праця. Відповідно до інформаційної
теорії вартості, фізична праця як міра вартості поступово втрачає своє значення.
Швидкими темпами відбувається розвиток інформаційної онлайнівської
мережевої
Інтернет-економіки,
інформаційної
економіки
знань,
«інтелектуальної економіки, що управляється розумом» [4, с. 6]. Тому
важливою тенденцією сучасних перетворень є прискорений розвиток засобів
зв’язку і обміну інформацією, які є основою сучасної мережевої
інфраструктури.
Зауважимо, що основою технологічної бази постіндустріального
суспільства становлять не лише інформаційні, а й нанотехнологічні, космічні,
біологічні технології, які є наукомісткими і ресурсозберігаючими. В
найближчій перспективі вони мають сформувати базу для формування і
розвитку шостого технологічного укладу.
По-шосте, відбувається ренесанс у відповіді на питання «Для кого
виробляти?». Зокрема, О. Тоффлер слушно вказує на таку історичну
залежність: якщо аграрне суспільство базувалось на принципі «виробництва
для власного споживання», індустріального – «виробництва для обміну», то в
умовах постіндустріального суспільства відбувається ренесанс «виробництва
для себе» [5, с. 429–464], утверджується «виробництво поза обміном».
На нашу думку, нова цільова функція виробництва у постіндустріальному
суспільстві має розглядатися в дещо іншому методологічному аспекті. Нове у
сутності виробничого процесу є те, що головним його продуктом є розвинута
особистість, а не традиційні матеріальні та нематеріальні блага. Тобто
виробництво повинно здійснюватись не лише для інших, а й для відтворення і
розвитку інтелектуальних та творчих здібностей особистості. У цьому
контексті важливим є розвиток сфери послуг (освіти, культури, медицини
тощо) та створення сприятливих умов на робочому місці для реалізації і
розвитку інтелектуальних та творчих здібностей працівників.
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По-сьоме, на відміну від індустріального суспільства, сфера продуктивної
праці не обмежується лише матеріальним виробництвом, а й розповсюджується
на нематеріальне, духовне виробництво (задоволення інформаційних, духовних
і соціальних потреб людей, розвиток їхніх інтелектуальних та творчих
здібностей та особистості в цілому).
Вказані ознаки постіндустріального суспільства та теоретикометодологічні зрушення задають вектор подальшого розвитку економічних
досліджень, відображаючи парадигмальні зміни в сучасній економічній теорії.
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ГЛОБАЛЬНІ ВИМІРИ СУЧАСНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ
Глибокі системні трансформації в усіх сферах людської життєдіяльності
наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. визначили новий етап у процесах економічної
глобалізації як найвищого рівня інтернаціоналізації господарського життя, що
характеризується розширенням та поглибленням світогосподарських зв’язків,
зростанням міжнародної мобільності факторів і результатів виробництва,
транснаціоналізацією національних економік різних країн.
В той же час перехід до постіндустріальної моделі розвитку, основними
рисами якої є розширення сфери послуг, домінування інтелектуальнотехнічного класу, набуття теоретичними знаннями статусу провідного
виробничого ресурсу та основного джерела інновацій, висунув нові вимоги до
ключового елементу продуктивних сил – робочої сили, оскільки саме освіта,
досвід, професіоналізм людини, яка перетворилась на центральну фігуру
економічної
системи,
дозволяють
відповідати
всім
вимогам
постіндустріального виробництва. В результаті зростання рівня матеріального
добробуту та вивільнення людини від великої кількості соціальних, політичних,
економічних проблем, виникли і передумови для трансформації мотиваційних
установок індивіда у бік домінування самореалізації та підвищення професійної
компетентності.
Прагнення підвищення якості життя, вдосконалення систем охорони
здоров’я та освіти, збереження природних ресурсів, розширення доступу до
благ суспільного прогресу, призвели до оцінки якості та ступеню розвитку
економіки не стільки через показники виробництва та розподілу, скільки через
здатність цієї економіки підвищувати якість життя, виробляти саме ті блага та в
тієї кількості, які за максимальної екологізації виробництва призведуть до
підвищення загального добробуту.
Екологізація процесу відтворення в сучасних умовах набуває особливого
значення. Господарська діяльність людини завжди активно впливала на
навколишнє середовище, проте локальний характер цього впливу не викликав
ні практичного, ні наукового інтересу до природоохоронної діяльності (хоча
загострення екологічних проблем на етапі пізнього індустріалізму призвело до
формування основних засадничих принципів екологічно відповідального
виробництва). Сучасний етап екологізації виробництва «пропагує» нову
філософію господарювання, в якій необхідність відтворення нормальних умов
життєдіяльності, покращення якості природного середовища об’єктивно
перетворюється і усвідомлюється індивідами як одна з вищих цінностей
людської життєдіяльності.
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Всі ці кардинальні зміни у господарській практиці доводять необхідність
розширення поля досліджень політичної економії, де на відміну від класичної
політекономії, в якості об’єкта розглядатиметься світове господарство.
Протиріччя сучасного етапу соціально-економічного розвитку – між
суспільним характером виробництва та приватним характером присвоєння його
результатів, між обмеженими ресурсами та необмеженими потребами; між
досягнутим рівнем концентрації виробництва та недостатньо розвинутою
спеціалізацією, – обумовлені самою природою капіталістичної ринкової
системи. Проте глобальна фаза розвитку не просто загострила ці суперечності,
вона змінила їх характер, виявившись на всіх фазах глобального
відтворювального процесу. Зокрема, суперечності між глобальною експансією
монополій та національними економічними інтересами, між глобальним
фінансово-олігархічним капіталом та немонополізованим сектором, між
інтересами глобального капіталу та інтересами «глобального найманого
робітника», між фінансовим спекулятивним капіталом та капіталом виробничої
сфери, між глобалізацією та регіоналізацією господарської діяльності, між
найбіднішими та найбагатшими представниками глобального соціуму
потребують принципово нового методологічного підходу до з’ясування їх
джерел, сутності, форм прояву та механізмів розв’язання.
Нажаль вітчизняна наукова школа залишає поза увагою проблематику
глобальної політичної економії, хоча ще наприкінці 70-х рр. ХХ ст. з’явились
перші роботи по глобальній політичній економії. Так, Р. Гілпін досліджує
трансформації національних моделей економічних систем в умовах
глобалізації, Дж. Фриден та Л. Мартін – передумови, фактори та потенціал
діяльності наднаціональних інститутів, С. Гілл та Д. Лоу – міжкраїнові аспекти
економічної взаємодії, Р. Палан – діалектику взаємозв’язку держави, ТНК,
капіталу, влади, праці та глобалізації. Курс глобальної політичної економії
сьогодні викладається у провідних університетах світу, зокрема в WASEDA
University (Японія), City University London (Велика Британія), RMIT University
(Австралія), University of Manitoba (Канада), University of Oxford (Велика
Британія) та інших.
Становлення та розвиток глобальної політичної економії обумовлені не
лише практичними, але й теоретичними передумовами, які вже частково
знайшли відображення в методології економічної науки, зокрема:
 переорієнтація економічної науки з об’єктного на суб’єктно-об’єктний
аналіз суспільних процесів;
 обмеженість методологічного ресурсу, який базується на принципах
індустріалізму: розуміння homo economicus як економічної функціональності,
що виявляє себе лише в контексті індустріальної системи економічних
відносин);
 формування принципово нових дослідницьких парадигм «homo
sociologicus» і «homo informaticus» (homo sociologicus органічне поєднує
матеріальні та нематеріальні інтереси з пріоритетністю останніх;
персоніфікація відповідних інтересів; перетворення особистості на абсолютно
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унікальний центр соціальної активності. Крім того, формування глобальної
інформаційної інфраструктури кардинально змінило умови культурного та
ділового обміну та взаємодії, все більше стираючи просторові, часові, соціальні
бар’єри та формуючи єдиний інформаційний простір. Відповідно, homo
informaticus – активний суб’єкт, що визнає комунікаційну мережеву активність
як поведінку, що схвалюється суспільством);
 зростання ролі в економічних дослідженнях методології холізму (яка
стосується логіки взаємодії та взаємозбагачення методологічних принципів
природничих та суспільствознавчих наук);
перетворення у визначальне джерело суспільного багатства соціального
капіталу.
На наш погляд, саме глобальна політична економія здатна адекватно
пояснити процеси та тенденції у соціально-економічній сфері, базуючись на
таких методологічних засадах як інтегральне поєднання матеріального та
ідеального, особистого та суспільного; визнання ключовою проблемою аналізу
зростання суспільного багатства та його справедливий розподіл між
громадянами; міждисциплінарному алгоритмі дослідження соціальноекономічних процесів; органічному поєднанні політики і економіки,
використанні в якості дослідницького інструментарію неекономічних,
нелінійних, емерджентних факторів.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
В КОНТЕКСТІ НАСЛІДКІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ.
1. На прикладі глобалізації добре видно, що сьогодні в економічній науці
створилася ситуація, коли відбувається освоєння традиційною економічною
теорією, з притаманною їй методологією, нового, розширеного поля
економічних явищ і процесів, віднесених до її предмета. Не применшуючи
значення таких досліджень, ми вважаємо за необхідне звернути увагу науковців
на зворотному впливові, який справляє глобалізація на методологію
економічної теорії, спонукаючи до перегляду деяких усталених підходів і
принципів, які сьогодні, здається, не піддаються сумніву. Потреба в оновленні
методології, зумовленому наслідками економічної глобалізації, видається
досить актуальною.
Аналіз показує, що є лише поодинокі дослідження, присвячені
методологічному значенню глобалістики, застосуванню теорії глобалістики у
якості методологічної основи дослідження окремих проблем практики. Що ж до
поставленої нами проблеми, то єдиною і по суті новаторською, проривною
роботою є монографічне дослідження А. Гальчинського «Політична
нооекономіка: начала оновленої парадигми економічних знань», опубліковане в
2013 році [1], але і тут до конкретики справа не доходить.
2. Застосування теорії глобалістики у якості методологічної основи
подальшого розвитку економічної теорії суттєвим чином залежить від
розуміння того, що таке сама глобалізація, в чому сутність цього поняття, бо
якраз тут спостерігається широке різноманіття підходів і поглядів.
Ми виходимо з того, що «глобалізація – це якісно нова сходинка розвитку
процесів інтернаціоналізації економічних, політичних, культурних та правових
аспектів громадського життя, коли взаємозалежність національних соціумів
досягнула такого рівня, що почались кардинальні зміни в житті всього
світового співтовариства, яке поступово перетворюється на цілісний
суспільний організм» [2]. Головне, на що ми звертаємо увагу у цьому
визначенні – поступове становлення цілісного суспільного організму. На
цьому наголошують і ряд інших дослідників.
3. Тлумачення глобалізації як процесу становлення цілісної системи з
необхідністю привертає увагу до загально-філософської проблеми цілого,
взаємозв’язків цілого і його частин.
Не вдаючись до історії наукового дослідження проблеми взаємозв’язку
частини і цілого та існуючої тут філософської проблематики, підкреслимо лише
те, важливе для нас, положення, яке стосується особливостей взаємодії частини
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і цілого, які випливають із введеного німецькою класичною філософією
розрізнення органічного і неорганічного цілого.
В неорганічній системі властивості частин хоча і відображають природу
цілого, але все-таки визначаються головним чином внутрішньою природою
частин, тоді як в органічній системі властивості частин цілком визначаються
властивостями цілого.
Отже, перше, на що слід звернути увагу, розглядаючи глобалізацію як
процес руху глобального суспільства до органічної цілісної системи – це те, що
властивості частин (окремих суспільств, окремих країн) визначаються
властивостями цілого.
4. Виникає резонне запитання: чи має це поставити під сумнів існуючу
традиційну логіку досліджень в економічній теорії? Що означає з цієї точки
зору рух в процесі пізнання від простого до складного?
В загально-філософському значенні дослідження будь-якої органічної
цілісної системи має спільні принципи. Питання в тому, що на тому чи іншому
рівні цілісної органічної системи є цілим, а що є частиною.
За умов глобалізації виникають нові реалії, коли пізнання властивостей
окремих частин, якими стають органічні цілісні системи окремих суспільств,
окремих країн, базується на визначальному значенні властивостей глобальної
цілісності. Це означає, що цілісний системний підхід до будь-якого процесу чи
явища має розглядатися сьогодні з глобальної точки зору, в глобальному
контексті. Разом з тим, слід брати до уваги, що розвиток системної органічної
цілісності передбачає вільний (природний) функціонально – структурний
розвиток всіх і кожної окремої частини цієї цілісності.
Глобальний підхід, вважав акад. С.П. Капіца, ключ до розуміння проблем
окремих країн. Глобальний підхід передбачає оцінку окремих проблем з точки
зору цілого. Він передбачає відволікання від окремого, уміння вловити загальні
тенденції і ілюструвати їх на прикладі окремого.
Наведена аргументація дає підстави стверджувати, що сучасна
економічна теорія як наукова дисципліна, рухаючись від простого до
складного, має говорити про глобалізацію не в кінці, а на самому початку її
логічної конструкції, реалізовувати феноменологічний підхід.
5. Слід звернути увагу на невідповідність цій парадигмальній логіці
усталеного в економічній теорії і відомого з часів К. Маркса положення про
похідний, вторинний, не первинний, взагалі перенесений характер міжнародних
відносин. Нам видається, що нові світові реалії, які приносить глобалізація,
дають підстави для його перегляду, для переоцінки субординації між
національними і міжнародними відносинами, у першу чергу, економічними.
Логічно було б, виходячи із нової логічної конструкції економічної теорії,
похідними на рівні глобальної цілісності вважати національні, а не
міжнародні відносини. Перехід на новий, більш високий (глобальний) рівень
системної цілісності якраз і означає перехід міжнародних відносин з зовнішніх
відносин національного рівня цілісності у внутрішні відносини цілісності
глобального рівня, цілісності «безпосереднього людства» (К. Маркс). У
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всякому разі, дискусія з цього приводу, на наш погляд, є достатньо актуальною.
На практиці існує безліч доказів того, що будь-які часткові проблеми в
сучасному світі можуть бути системно розв’язані тільки в глобальному
контексті.
6. Дуже актуальною, передбачливою і застережливою в цьому сенсі і в
контексті нинішніх українських реалій видається думка про те, що в сучасному
глобальному світі розв’язання тих чи інших проблем між окремими країнами за
допомогою військової сили приречені на поразку, оскільки, по-перше,
колосальне нагромадження такої сили зробило її безсилою (ні економічних, ні
політичних, ні соціальних проблем вона сьогодні не вирішує), а по-друге, такі
спроби обмежуються світовою спільнотою як цілим, виходячи з потреби
самозбереження.
І.Ст. Блауберг, Би.Р. Юдін справедливо підкреслюють, що «цілісний
(структурний) підхід не є альтернативою причинного пояснення – він лише
показує недостатність однозначної причинності при аналізі складної системи
зв’язків. Більш того, сам принцип структурного пояснення в певному
відношенні може розглядатися як подальший розвиток принципу причинності»
[3].
7. Ще одна проблема, яка постає перед методологією економічної теорії в
контексті наслідків глобалізації пов’язана з переосмисленням традиційних
поглядів на пануючі форми суспільного багатства і субординацію факторів
суспільного розвитку.
З глобальної точки зору стає очевидним, що найвищими цінностями в
сучасному світі є глобальний мир, усвідомлення єдності і солідарності
людського роду, право на життя і здоров’я людини, соціальна
справедливість, знання і освіта, те, що називається якістю життя. Саме про
це з самого початку говорили на весь світ перші глобалісти – засновники і
учасники так званого Римського клубу, зокрема, починаючи з відомої доповіді
1972 року «Межі росту». Очевидно, що у розв’язанні протиріч частини і цілого
ущемлення, придушення будь-якої частини цілого не може не позначатися
несприятливо на функціонуванні і розвиткові цілого. Конфронтація, конфлікти
і агресія з необхідністю мають поступитися свідомій глобально скоординованій
співпраці. Ми цілком поділяємо думку про необхідність «усвідомити
загальнометодологічну значимість системних ознак постіндустріалізму, у
відповідності до яких змінюється субординація між суто економічними,
соціальними і духовними факторами на користь останніх. Не визнавати дану
особливість – означає плестись у хвості нових реалій» [4].
Така
підпорядкованість
економіки
відповідно
обумовлює
і
підпорядкованість основних форм суспільного багатства, що потребує і
відповідної зміни логіки концептуальної конструкції економічної теорії як
наукової дисципліни.
Глобальний підхід показує, стверджують чимало відомих у світі науковців,
що зростання визначається сьогодні не кількістю ресурсів, а наукою і
технологіями, що проблемою сучасного людства є не виробництво ресурсів, а
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їх раціональний, глобально і свідомо (soft) керований розподіл ресурсів. Ця
точка зору посилює аргументацію щодо зміни логіки концептуальної
конструкції економічної теорії як наукової дисципліни.
8. Варто, нарешті, вказати і на необхідність переосмислення того, що в
нинішній
економічній
теорії
складає
проблематику
механізму
функціонування економіки. Мало сьогодні так званого філософського
підходу до управління національною економікою, який обґрунтовується
В.М. Гейцем. Цей механізм має інтегрувати в себе всю сукупність факторів
зовнішньої управлінської взаємодії. По-перше, треба подолати наявний тут
економічний ухил, а, по-друге, крім ринку в ньому має найти місце, адекватний
глобалізації механізм мережевої форма організації суспільства і економіки. Ця
форма є формою самоорганізації, саморегуляції глобального суспільства,
демократичною по своїй суті.
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ФАКТОР ЧАСУ ТА ЙОГО РАЦІОНАЛЬНІСТЬ В ЕКОНОМІЦІ
Людство залежить від часу в будь-якому його вираженні, тому доволі
сміливо стверджувати про можливість управляти часом, особливо якщо мова
йде про «реальний» час, на основі якого було обрано початок відліку. Будьякий виробничий процес має бути втиснутий у добу, сформовану людством на
основі власних уявлень про часові межі дня, тому фактично управління
економічним часом зводиться до управління економічними процесами в
заздалегідь визначених межах, тобто йдеться про ідею «наповненості» часу та
його обумовленості, що йде від Р. Декарта та Г. Лейбніца [1, с. 450].
Під фактором часу в економіці розуміють явище зміни економічних
показників, причиною якого є час. В основу дії фактора часу покладено зміну
комплексу соціально-економічних і техніко-економічних умов. Описуючи
економічні процеси, так чи інакше використовуються дві моделі часу. Поперше, час розглядається як вічність, при цьому виникає погляд із позачасового
світу на речі і явища, які не піддаються впливу з боку часу. По-друге, час
виступає як потік подій, який тече з минулого через сьогодення в майбутнє.
Кожна з двох концепцій часу, дозволяє досліджувати економічні системи,
акцентуючи увагу на різних аспектах їхнього стану [1, с. 20].
У першу чергу, економічний час виконує оцінну функцію: вимірює
тривалість виробничих циклів, характеризує якість проходження економічних
процесів, ритмічність, періоди зміни, відновлення тощо, тобто так чи інакше
обумовлений соціальністю. Проте вищевикладений матеріал свідчить на
користь наявності відносного економічного часу в певній економічній системі,
що, імовірно, не підпорядковується соціальному, хоча, можливо, знаходиться з
ним у певній взаємозалежності як елемент «загального часу» як такого, що має
три аспекти: координати подій на часовій вісі, відносний час (інтервал між
подіями) та суб’єктивний параметр при порівнянні процесів.
З точки зору сучасної синергетичної парадигми, на противагу
традиційному підходу, час виступає системним і виражає взаємозв’язок,
ієрархію індивідуальних векторів часу руху елементів цілого, що
саморозвивається. Як зазначає М. Кузьмін, час стає «оператором»,
застосовуючи який до «системного стану», ми отримуємо все нові й нові стани.
Власні значення (скаляри) цього оператора є біфуркаційними параметрами
системи. У міру їхньої зміни в деякі моменти критично змінюється характер
поведінки системи. Оскільки час є індивідуальним фактором існування цілого,
то і власне значення часу, як оператора, представляє систему в цілому, має бути
представлене якоюсь «критичною масою», що репрезентує систему як ціле. [2,
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с. 67–79] Таким сумарним фактором можуть виступати маса, енергія,
інформація, розмір, зв’язаність системи та ін. чинники.
Як зазначає В.Бірюков, господарська діяльність є важливою сферою
життєдіяльності суспільства, а економічний час виступає особливим сегментом
соціального часу і знаходиться з ним у тісному взаємозв’язку [1, с. 16].
За Г. Зборовським, соціальний час диференціюється в межах кожної
соціально-культурної системи залежно від її внутрішньої структури, тобто він
неоднаково проходить у свідомості окремих класів і груп, які по-своєму
сприймають його й переживають, ритм функціонування цих суспільних груп
різний [3, с. 112]. Звідси виходить, що економічний час – достатньо суб’єктивна
темпоральна категорія, варіативність якої залежить від соціальних критеріїв і
уявлень та особливостей економічної системи, у якій він проходить.
Якщо ж дозволити собі дещо абстрагуватися від календарного часу й
розглядати економічну систему незалежно, з власними часовими орієнтирами,
може виявитися, що структура часу дозволяє вносити в себе певні коригування.
В. Бірюков справедливо наголошує, що економічна система, як і будь-яка
система реального світу, існує і розвивається за своїм власним часом, що
залежить від характеру циклічних змін у її структурі та зовнішньому
середовищі [1, с. 21]. Отже, час економічної системи залежить від зовнішніх та
внутрішніх факторів, що впливають на його швидкість і, імовірно, структуру.
А. Ейнштейн, зробивши переворот в історії фізики своєю теорією відносності,
стверджував, що час залежить від швидкості руху системи порівняно з іншою
системою, тобто час у системі тим повільніший, чим більша швидкість.
Зазначена теорія істотно вплинула на загальну наукову парадигму.
Ті або інші види людської діяльності можуть здійснюватися з різним
ступенем інтенсивності. На підставі параметрів активності особи, а також
деяких її загальних характеристик можна виділити чотири типи саморегуляції
вільного часу:
1) творчо-перетворювальний тип, коли людина пролонговано здійснює
регуляцію свого вільного часу, пов’язуючи його з виконанням важливих
життєвих планів;
2) споглядально-пролонгований тип, коли людина пасивно ставиться до
свого вільного часу, у неї немає чіткого його регулювання;
3) функціонально-діючий тип, коли людина активно організовує свій
вільний час лише в окремі періоди своєї життєдіяльності або лише в здійсненні
окремих видів діяльності;
4) стихійно-буденний тип, коли людина знаходиться в полоні стихії часу,
не спроможна організувати послідовність дозвільної і більш піднесеної
діяльності, пасивна в регуляції свого вільного часу.
Безумовно, ця типологія досить умовна, потребує подальшого
розроблення, уточнення. Але й вона свідчить, що в одних людей проблема
вільного часу – усвідомлена життєва проблема, а для інших вона просто не
існує.
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Для раціонального використання свого часу фахівцю необхідно, перш за
все, чітко усвідомити свої основні функції, цілі, завдання та бюджет часу. При
плануванні слід враховувати такі основні правила:
1. При складанні плану на день залишити 40 % часу вільним, тобто 60 %
часу відвести на планові роботи, 20 % – на непередбачені, 20 % – на ті,
що виникають спонтанно;
2. Треба постійно фіксувати витрачений час. При цьому слід вказувати, як
і на які потреби він був витрачений. У результаті фахівець, маючи
повне уявлення про витрати свого часу, може складати план на
майбутнє;
3. Для складання гарного плану з чітким зазначенням використаного часу
необхідно розподілити свої завдання на довго-, середньо-і
короткострокові;
4. Основні принципи складання плану: регулярність, системність,
послідовність.
Для забезпечення реальності планування слід планувати такий обсяг
завдань, з яким фахівець може реально впоратися.
Питання часу завжди викликали науковий інтерес як важко
досліджуваний, проте невід’ємний фактор усіх форм існування. Очевидна
залежність економіки від часу обумовлювала пошуки відповідей на питання
економії часу, його структури, організації, що й до сьогодні залишаються
актуальними.
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СУЧАСНІ НАПРЯМИ ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ
Глобалізація економічних процесів породжує якісно нові проблеми, для
розв’язання яких необхідні нові теоретичні підходи. Наразі нова економічна
ситуація досліджується економічною наукою за двома протилежними
напрямами. Один із них, що базується на постулатах економікс, націлений на
удосконалення ринкової економіки шляхом переходу до вищої стадії
лібералізму. Представники іншого напряму вважають подібний шлях
безперспективним і обґрунтовують необхідність розробки нової парадигми
економічного розвитку світу [1, с. 4].
Відомий економіст М. Блауг у праці «Методологія економічної науки, або
Як економісти пояснюють» зауважує про дисбаланс між теорією і емпірикою,
схильність економістів-теоретиків ізолюватися у своїх абстрактних моделях.
Учений висуває гіпотезу, що теоретики й емпірики втрачають зв’язок між
собою. Економічна наука перетворилася в інтелектуальну гру заради самої гри.
Тому необхідно забезпечити перехід економічної теорії на якісну нову
інформаційну парадигму, еволюційну парадигму [2].
Однією з найскладніших проблем дослідження та викладання економічної
теорії була і залишається проблема пошуку та розкриття закономірностей її
розвитку. Аналіз становлення і розвитку економічних теорій, шкіл та напрямів
економічної науки приводить до висновку: цей процес, як і становище сучасної
економічної теорії, мав і має носити не одно-, а багатопарадигмальний
характер. Він характеризується пануванням економічного мейнстриму,
гетеродоксією, альтернативністю, плюралізмом, багаторівневістю об’єкта і
предмета вивчення. Водночас із багатопарадигмальністю розвиток економічної
теорії (у проміжках між науковими революціями) має еволюційний характер.
Роль, що відіграють у суспільстві фундаментальні дослідження базисних
відносин, які має виконувати економічна теорія, найбільш повно визначається
відомою тезою: «Хто не розібрався із загальними питаннями, той у вирішені
локальних питань приречений діяти вкрай нераціональним способом – методом
проб і помилок». В контексті сказаного, саме недостатній розвиток теоретичних
досліджень системи базисних відносин, недостатня повнота і глибина аналізу
зумовили всі ті численні помилки і прорахунки, які ми на сьогодні маємо в
процесі радикального ринкового реформування вітчизняної економіки.
Реальний процес розвитку економічної науки має свою специфіку і, на
думку аналітиків, ніколи не був раціональним процесом [3, с. 6]. Відмова від
фальсифікованих теорій настає лише в разі створення нової, більш досконалої
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теорії. Висунення гіпотез і їх просування – це один із методів наукового
прогресу.
Визначаючи завдання, які актуальні напрямки наукових досліджень
ставить перед собою сучасна економічна теорія, необхідно враховувати
наступне. По-перше, незважаючи на досить обнадійливі дані офіційної
статистики, можна стверджувати, що вітчизняна економіка продовжує
перебувати у стані глибокої і системної кризи, до справжнього подолання якої
ще досить далеко. По-друге, попри те, що внаслідок приватизації і
роздержавлення переважна частина державної власності отримала статус
приватної, в Україні сформувався потужний клас власників, що не став
справжнім класом приватних господарів, які ефективно ведуть господарську
діяльність і якісно оновлюють особистий капітал. По-третє, сформована за
останнє десятиріччя вітчизняна система ринкових відносин (цінових, грошовокредитних, фінансових, конкурентних тощо) лише за формою схожа на
системи, що діють у країнах розвинутої ринкової економіки, а за глибоким
змістом характеру цих відносин вони часто є полярно протилежними або
суттєво спотвореними.
Про останнє свідчить низка парадоксів економічного життя України, яка
не має аналогів у світовій практиці, а саме:
1. За критеріями світової практики витрати країною протягом 1-2-х років
25% ВВП неминуче призводить до національної катастрофи. В Україні витрати
становлять більше 60% ВВП, але катастрофи практично не спостерігається.
2. Економічна криза передусім вкрай негативно впливає на банківську
систему країни та на фондовий ринок (фінансовий крах і банкрутство більшості
комерційних банків країн, паніка і обвал вартості акцій переважної більшості
компаній). В Україні в кризовий період саме ці ринкові інституції мають
достатньо динамічний розвиток.
3. Світова практика вважає, що межа 25% «тінізації» економіки є
критичною, оскільки її перевищення призводить до незворотних процесів
матеріально-виробничої деградації і криміналізації економіки. За оцінками на
сьогодні цей показник в Україні перевищує 40%, проте складається враження,
що начебто нічого страшного не відбувається.
4. У світі вважається, що перевищення більш ніж у 10 разів доходів 10%
найбагатших верств населення 10% найбідніших верств неминуче призводить
до екстремального загострення рівня соціального напруження і економічної
дестабілізації. В Україні цей показник є на порядок більшим, однак нічого
страшного та вибухово-небезпечного в соціальній сфері не відбувається.
5. Вважається, що за умови зростання або зменшення реальних доходів
населення у два рази спостерігаються якісні зміни рівня споживання. В Україні
ж реальні доходи більшості населення зменшились майже у 5 разів, проте
якісного погіршення фактичного рівня споживання не відбувається.
І таких парадоксів можна навести чимало.
Немає необхідності доводити, що економічна теорія повинна дати
пояснення існуванню цих феноменальних патологій у вітчизняній економіці та
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соціальній сфері. Нагальність цього питання передусім зумовлена тим, що
необхідно обґрунтувати наукові рекомендації стосовно того, що необхідно
зробити в ситуації, яка склалась в економіці України, і як це необхідно зробити
з точки зору економічної ефективності, а також з’ясувати, що ж насправді
відбувається в економічному базисі нашої країни і чому саме так відбулося.
Сьогодні всі напрями досліджень, якими займається вітчизняна економічна
теорія, можна поділити на дві умовні частини, а саме: до першої належать
кон’юнктуро вигідні, дисертабельно виправдані напрямки загальнотеоретичних наукових розробок, навколо яких концентрується увага
переважної більшості вітчизняних економістів-науковців. В центрі цих
досліджень знаходяться найбільш загальні проблеми ринкової трансформації
(що розглядаються переважно в контексті ліберальних доктрин), питання
залучення інвестицій в економіку України (передусім іноземних), проблеми
розвитку фінансового і фондового ринку, реструктуризації і дерегуляції
економіки, вимірювання ринкових ризиків тощо; до другої групи належать
проблеми, якими сучасна наука займається недостатньо, або вони взагалі
залишаються поза увагою дослідників, і тому виникають зони своєрідного
дослідно-теоретичного вакууму, який конче необхідно заповнити якісними
науковими розробками.
Серед таких проблем можна виділити наступні:
1. Проблеми кінцевої ефективності інституціональних змін в економіці та
результатів структурної перебудови національно-господарського комплексу
України.
2. Фундаментальні проблеми аналізу процесів реформування відносин
власності та ефективності розвитку приватного та змішаного секторів
економіки.
3. Узагальнення світового досвіду особливостей державного регулювання
ринкової економіки в кризових умовах і можливості його застосування у
вітчизняній практиці.
4. Аналіз причин та шляхів подолання гострої і масштабної кризи
неплатежів між суб’єктами підприємницької діяльності.
5. Проблеми цінової політики і цінового регулювання в умовах подолання
економічної кризи.
6. Порівняльний аналіз вітчизняних ринкових процесів і базисних відносин
не лише за формою, а й за якісним змістом з аналогічними, які мають місце в
країнах з розвиненою ринковою економікою.
7. Проблеми забезпечення бюджетної і боргової безпеки.
8. Проблеми обмеження тіньової економіки і подолання кримінальної
економіки і масштабної корупції.
9. Проблеми
маргіналізації
населення,
подолання
бідності
та
невиправданої диференціації за рівнем багатства і розкоші та глибиною
бідності і злиднів.
10. Проблеми гострого посилення рівня експлуатації найманої праці в
умовах економічної кризи.
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Можна і далі вести перелік проблем, дослідження яких дає можливість
розробити ефективні заходи подолання кризи і подальшого динамічного
розвитку. До найважливіших заходів слід віднести заходи щодо попередження
вивозу капіталу за кордон; заходи по залученню в економічний обіг готівкової
валюти та накопичень населення; заходи по стимулюванню розвитку реального
сектору економіки; заходи по ефективному соціальному захисту і соціальному
страхуванню населення; заходи по вдосконаленню бюджетного процесу і
міжбюджетних відносин та оптимізації дії фіскальної системи; заходи щодо
санацій банківської системи та посилення захисту інтересів вкладників на
ринку кредитних послуг; заходи подолання криміналізації економіки і корупції.
Необхідно відмітити, що теоретичним дослідженням цих напрямків
перешкоджає інформаційний вакуум. Це зумовлено вираженим збереженням
рудиментарної форми, що досталась у спадщину від часів номенклатурної
бюрократії, а саме монополії держави на економічну інформацію, а також
недоліками існуючої системи державної статистики (не репрезентативність
інформації, руйнування інформаційного середовища, як це сталося із
статистикою витрат виробництва та статистикою національного багатства).
Тому в інформаційно-економічній сфері необхідно кардинально виправити стан
справ.
На жаль, в межах статті неможливо розкрити кожен з названих напрямів
стратегічних наукових досліджень, проте навіть постановка цих питань
свідчить, що попереду вітчизняну економічну науку чекає великий обсяг
теоретичних розробок, що вкрай необхідний сучасній практиці
трансформаційних перетворень.
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ДІАЛЕКТИКА ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРЕДМЕТА ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ
В КОНТЕКСТІ ПАРАДИГМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ВЛАДИ
Розвиток суспільних наук завжди об’єктивно неминуче пов’язаний з
розвитком суспільства. Очевидно, що суспільні трансформації завжди так чи
інакше впливають на форму і зміст дослідницьких пошуків в цих науках.
Можна стверджувати, що узагальнення результатів даного взаємозв’язку
фактично відображається у трансформації предмета – основної проблеми, на
вирішення якої спрямовуються зусилля науковців.
Для економіки в широкому розумінні, як науки з сильно вираженою
епістемологічною складовою методології, дана проблема є особливо
актуальною [1]. В першу чергу тут слід відзначити суттєві перманентні
трансформації основної сфери наукових досліджень: торгівля, лихварство,
грошовий обіг, сільське господарство, матеріальне виробництво, національна
економіка. Аналогічні трансформації предмета економічних досліджень були
ще більш суттєвими, що знайшло своє відображення у протистоянні двох
підходів до формулювання самої назви економічної науки: Політична економія
чи Економікс. В сфері економістів-теоретиків пострадянського періоду не
припиняються дискусії про з’ясування оптимального співвідношення цих
підходів [2], що знаходить своє відображення, в тому числі, в різних варіаціях
формулювання назви науки: Економіка, Економічна теорія, Політекономічний
аспект економічної теорії та інші варіанти з додаванням термінів “основи”,
“принципи” тощо.
І проблема тут полягає не тільки і не стільки в самому звучанні назви, як у
співвідношенні двох нерозривних аспектів будь-яких економічних явищ і
процесів власне економічного і соціального. Тобто що саме здатне більш
адекватно відобразити об’єктивну природу більшості економічних проблем:
ефективність використання обмежених ресурсів для якнайповнішого
задоволення безмежних потреб, чи характер розподілу результатів виробництва
між членами суспільства. І якщо обидві проблеми є однаково актуальними, то
яка з них є первинною? З даного протиріччя випливає більш популярне для
обивателів і актуальне для статистики питання про те, який з підходів є більш
оптимальним для з’ясування характеру та механізмів об’єктивної
структуризації суспільства: функціональний (домашні господарства, фірми,
державні інститути) чи майновий (поділ на групи відповідно до обсягів та
характеру власності)?
В сучасних умовах більшість вчених-економістів при формулюванні
предмета економічної науки, як правило, фактично орієнтуються на механічне
поєднання підходів Політичної економії та Економікс: економічні відносини
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між людьми в процесі використання обмежених ресурсів для задоволення
безмежних потреб. Проте такий підхід далеко не завжди відповідає якісним
трансформаціям фактичних економічних досліджень і, відповідно, не
відображає реально досліджувані першопричини різноманітних економічних
проблем: чому економічні відносини набувають саме такого вигляду, ресурси
розподіляються, а потреби задовольняються саме таким чином? На доказ цього
твердження можна привести найбільш дискутовані проблеми сучасних
економічних досліджень:
– мегарівень: посилення домінування одних держав над іншими, зростання
розриву між найбагатшими і найбіднішими державами, вихід на наддержавний
рівень мікроекономічних суб’єктів – фірм та їхніх об’єднань;
– макрорівень: механізм поєднання низького рівня стабільної інфляції і
стійкого економічного зростання в довготривалому періоді в розвинутих
країнах, можливі часові рамки забезпечення перманентного характеру даного
механізму та можливості його втілення в країнах, що розвиваються, вихід на
макрорівень окремих мікроекономічних суб’єктів – олігархів;
– мезорівень: якісні та кількісні параметри оптимальної регіональної
структури суспільства та масштабу і механізмів функціонування окремого
регіону;
– мікрорівень: причини і наслідки появи та механізми використання
ринкової влади в окремих економічних суб’єктів.
Дана проблематика фактично обумовлює введення в категоріальний апарат
визначення предмета економічної науки нової категорії, яка давно і успішно
використовується в інших суспільних науках. Цією категорією є економічна
влада – здатність впливати на процес і наслідки реалізації економічних
інтересів. Слід окремо зазначити те, що застосування означення «економічна» в
даному контексті вказує не на джерела влади, а на наслідки її реалізації. З цієї
точки зору, влада в будь-якій сфері життя суспільства – політичній,
економічній, соціальній, культурній тощо – є економічною, так як завжди має
чітко виражені і однозначно важливі для суспільства економічні наслідки своєї
реалізації.
В сучасній економічній науці – і серед вітчизняних вчених [3], і серед
закордонних [4] – сформувалися стійкі і успішні традиції дослідження
економічної влади, які опираються, зокрема, на вагомі здобутки марксистської
та історичної шкіл, традиційного інституціоналізму, теорії господарського
порядку [5] та соціально-інституційної теорії [6]. Дані дослідження в цілому в
значній мірі орієнтуються на персоніфікацію влади, що значно обмежує
можливості використання даної категорії і робить її фактично неприйнятною
для прихильників класичних підходів в економічній методології – неолібералів
та неоконсерваторів.
Таким чином доцільним є розширення меж використання даної категорії
через її застосування як стосовно формальних інститутів (домашні
господарства, фірми, держава), так і стосовно неформальних інститутів, або, як
у нас їх інколи називають, інституцій (традиції, релігія, мораль, ринковий
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механізм тощо). В такому випадку одне з ключових місць в проблематиці
економічних досліджень логічно буде закріплюватися за проблемою
знаходження оптимального балансу економічної влади різних інститутів
(суб’єктів, джерел). Очевидно, що дана категорія фактично буде перебувати
серед першопричин досліджуваних проблем на різних рівнях функціонування
економіки, які були описані вище.
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ФУНКЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА ГОСПОДАРСТВА ЯК ЕЛЕМЕНТ
СИСТЕМНОЇ ПАРАДИГМИ
Криза економічної теорії кінця ХХ – початку ХХІ ст. вимагає докорінного
реформування її концептуальної платформи. Головне завдання полягає у
подоланні її фрагментарності. Перспективною у цьому відношенні залишається
фундаментальна та дещо вульгаризована сьогодні – системна парадигма, генезу
якої окреслив Я. Корнаї [1]. Ця парадигма по мірі свого розвитку, інтегрувала в
себе низку принципів вже поширених парадигм, а також була доповнена
якісними елементами просторово-часового аналізу і загальною теорією систем
[2].
Системна економіка, її основи, утворюють відносно новий напрям в
економічній теорії. Згідно системної парадигми, господарство, з одного боку,
розглядається як суб’єкт взаємодії макросистем, а з іншого – як просторовочасова арена виникнення (створення), функціонування (діяльності та взаємодії),
трансформації (реорганізації). Даний підхід надає можливість аналізувати
господарську систему з точки зору її стану, як у зовнішньому просторовочасовому континуумі, так і її внутрішній стан.
Економічна теорія на сучасному етапі свого розвитку вимагає більш
адекватного аналізу системних факторів господарської системи за
посередництва чітко визначених функцій, реалізація яких надає можливість
визначити оптимум її стабільності.
Суттєво доповнює системну парадигму Я. Корнаї, – «система взаємодії» та
функціоналізм Т. Парсонса [3]. Поєднання двох підходів, на нашу думку, надає
можливість отримати ефективний інструментарій аналізу господарства як
збалансованої системи. У нашому випадку розглядається типова господарська
система, сформована в розвинутих суспільствах за умов фінансово-кредитного
регулювання у 50-80-ті роки ХХ століття.
Для початку сформулюємо методологічні передумови аналізу, де основною
виступає визначення рівня абстракції аналізу господарства.
З точки зору Парсонса і Смелзера, об’єкт дослідження за, так званою,
чотирьохфункціональною парадигмою, може розглядатися як цілісна система і,
як підсистема (частина системи). У першому випадку система розкладається на
підсистеми за функціональною схемою. В іншому (як підсистема) виконує одну
з 4-х функцій (адаптації, ціледосягнення, дотримання зразка (стандарту),
інтеграції). При такому підході економіка відповідає лише за адаптивну
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функцію суспільства. В нашому аналізі господарство розглядається як система
з структурними підсистемами.
Якщо розглядати загальну структуру господарської системи увагу
аналітика повинні привертати:
 внутрішнє середовище (структурні підсистеми: суб’єктноорганізаційно-управлінська, виробничо-споживча, або підсистема
обміну, фінансова, грошово-кредитна (капіталізація та інвестиції),
соціально-трудова та освітньо-наукова – виконують функції
(досягають цілей) які визначає господарська система;
 зовнішнє середовище (родинні системи: політична, соціальна,
духовно-культурна, які є залежними змінними від незалежної
господарської системи) – визначають адаптивну функцію для
господарської системи.
Ще однією методологічною складовою аналізу є розуміння того, що
системи зовнішнього середовища здійснюють вплив на формування функцій
підсистем господарської системи.
Аналітично-операційа складова аналізу полягає у виявленні явищ та
джерел ентропії господарства як системи та способів її подолання з метою
досягнення функціонального паритету (компроміс цілей). Основним
запобіжником функціонального диспаритету у взаємодії підсистем
господарства є взаємодостатній обмін ресурсами (матерія, інформація, сила) з
метою подальшої реалізації притаманних їм (підсистемам) функцій (Парсонс
використовує для відображення такої взаємодії кібернетичне поняття
«входів» і «виходів», елементи поняття «зворотного зв’язку», фундатором
якого був Н. Вінер).
Врешті решт, основними ресурсами, які є учасниками обміну в межах
господарства можуть вважатися:

матерія – матеріальні блага, ресурси природи, капітальні блага та
доматерія: послуги праці, інвестиційні ресурси і т.д.;

інформація – цілі, наміри;

сила – влада, власність.
В цілому аналіз господарської системи включає два рівні:

екзогенний аналіз – аналіз господарства (як підсистеми суспільства) з
точки зору його стану (положення) у зовнішньому просторово-часовому
континуумі (табл.1);

ендогенний аналіз – внутрішній стан господарства як системи з
внутрішніми підсистемами (рис.1).
Для ілюстрації прикладу застосування чотирьохфункціональної парадигми
розглянемо деякі риси розвитку господарства суспільств Західної цивілізації в
період 50-80-тих років ХХ ст. Екзогенний аналіз господарства Західної
цивілізації у даний період виявляє, насамперед, чинники фомування
інституціонального середовища суспільсва, в якому, власне і функціонує
господарство, як окремий елемент.
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Таблиця 1
Екзогенний аналіз цивілізаційних чинників господарського життя
суспільств Західної цивілізації (50-80-ті роки ХХ ст.).
І. Особливості державного
устрою
Специфіка організації влади
Ліберально-демократичні
системи
(конституційні
держави):
Президентська
республіка
(США),
парламентські
республіки (більшість країн
Зах.
Європи),
змішана
прем’єр-президентська
(Франція);
ЄС-федерація
суверенних держав Європи;
парламентська
монархіяЯпонія.
Принципи
– принцип поділу влади на
законодавчу,
судову
та
виконавчу – незалежних одна
від одної;
–
дотримання
принципу
свідомої
координації
в
управлінні
ринковими
відносинами – регуляційні та
врівноважувальні
дії
(неокейнсіанські
та
неоінституціональні
обгрунтування)-1950-60-ті рр;
–
дотримання
принципу
неолібералізму-1970-80-ті
рр..(неоліберальні
та
монетаристські
обгрунтування)

ІІ. Характеристика духовнокультурного життя

ІІІ. Соціальний стан
суспільства

Релігія, наука, мистецтво

Рівень життя, освіти,
тривалість життя, ІЛР.

– наростання консюмеризму
(формування
суспільства
споживання,
підтримуване
культурою);
– продуктивність – одна з
найвищих моральних цінностей
(прагнення до багатства та
матеріального успіху);
–
виникнення
молодіжної
контркультури «хіппі» (виклик
суспільству
споживання,
відторгнення раціоналізму як
способу
мислення,
процес
емансипації
особистості,
розкриття
її
внутрішнього,
творчого і духовного потенціалу)
кінець 60-х рр.;
– настання періоду (50-70-ті рр.)
постмодерну
–
культурного
менталітету, що ґрунтується на
критиці ідей Просвітництва,
зміни уявлень людини, яка
розчарувалася у ренесансному
культі людини яка «все може».
Принципи постмодерну
Колективізм
еволюціонує
в
коммунітаризм;
креативність
витісняє
працьовитість;
космополітизм
доповнюється
формами
локального
патріотизму;
свобода
як
автономія перетворюється на
свободу
вибору;
затухання
домінування
матеріальних
цінностей

–
досягнення
мінімальних життєвих
стандартів
стає
обов’язком
держави
(державне
соціальне
страхування, пенсії по
старості, допомога по
безробіттю
та
медична);
– динамічний розвиток
середнього класу (
суспільства);
значне
покращення становища
нижчого класу завдяки
«державі всезагального
добробуту»;
–
трансформація
поняття «середній клас»
(до
власників
і
представників вільних
професій приєднуються
і особи найманої праці);
– конфлікт робітничого
класу і капіталу набуває
латентного характеру;
–
феміністська
революція
та
формування гендерної
політики;
– тривалість життя в
середньому зросла (з
1950 по 1980) на 5-6
років і становила 72-73
роки)

ГОСПОДАРСТВО (підсистема суспільства)
Проектовані функції (цілі):
ціледосягнення
адаптивна

відтворювальна

Місія господарської системи полягає у досягненні рівноважного стану за
чотирьох функціональною парадигмою. Кожній з підсистем господарської
системи притаманні належні їм функції:
 суб’єктно-організаційно-управлінська, – функція ціледосягнення;
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 фінансова, грошово-кредитна, – адаптивна функція;
 виробничо-споживча, або підсистема обміну, – інтегративна
функція;
 соціально-трудова та освітньо-наукова, – відтворювальна функція.
Функція ціледосягнення покладається на суб’єкта, який в господарській
системі ліберального (ринкового) суспільства визначає власні цілі, формує
організації і входить у взаємодію з іншими організаційно структурованими
суб’єктами.
У виробничій сфері господарства суспільств Західної цивілізації в період
50-80-тих років ХХ ст., повноцінним режимом капіталістичного нагромадження
стає фордизм. Ця система стає прикладом посилення інтегративної функції,
взаємообумовленості та взаємодії виробничої і споживчої підсистем, в
результаті чого, господарство набуває емерджентних властивостей. Масове
виробництво означало стандартизацію продуктів і утвердження масового
споживання: фордизм зростав на філософії модернізму і таких його цінностей
як, раціональність, функціональність, ефективність.
ІНТЕГРАЦІЯ
Виробнича
Суб’єктноорганізаційноуправлінська
ЦІЛЕДОСЯГНЕ
ННЯ
Споживча

Обмін

Соціально-трудова
Фінансова
(грошово-кредитна)
Освітньонаукова
АДАПТАЦІЯ
ВІДТВОРЕННЯ

Рис. 1. Ендогенний аналіз господарської системи та чинників її розвитку за
чотирьох функціональною парадигмою
На початку 1970-х рр. методологію фордизму було замінено новим
комплексом практик під назвою «гнучке накопичення» – засноване на гнучкому
відношенню до трудових процесів, ринку праці, виробництву і споживанню
(тобто здійснено перехід від жорсткої системи до гнучкої).
В межах цієї інновації почало розвиватися «розумне» та «інноваційне
підприємництво», засноване на швидкому прийнятті «точкових» рішень.
Географічно дисперсні та дрібномасштабні виробництва стали тіснити великі та
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незграбні концерни. Точна інформація, спеціалізовані знання стали ключовим
товаром а доступ до інформації і її контроль стали відігравати вирішальну роль
для успіху бізнесу. Наслідком таких процесів стає поступовий перехід від
«організованого» капіталізму до «дезорганізованого», заснованого на
розповсюджені ринкових мереж з множинними цілями стратегії, які витісняють
колишні механістичні структури. Це призвело до глибокої кризи традиційних
галузей економіки (добувна, машинобудування) і розвитку організаційного
сектору економіки і сектора послуг). Період росту великих промислових
центрів змінився їх деконцентрацією, виходом з міст в периферійні зони.
Розвиток фінансової (грошово-кредитної) сфери, визначальною функцією
якої є адаптивна і яка реалізується в процесах капіталізації та інвестування,
співпадає з періодом відновлення та конверсії господарства (1950-60 рр.) в
контексті кейнсіанського регулювання. Помітними стають нові явища:
– стабілізація фінансово-грошової сфери національних економік
Європейської цивілізації, її інвестиційної складової (план Маршалла);
– побудова нової світової фінансової системи на основі закладення нових
принципів системи валютних курсів;
– застосування «принципу Кейнса», за яким суспільні фінанси повинні
були використовуватися на реальні потреби економіки, а вже потім на потреби
грошової системи і ринку капіталів;
– обслуговування фінансовими ринками передусім реального сектора
економіки: тут здійснювалися платежі, розрахунки, надавалися короткострокові
(для покриття недостатньої ліквідності) і довгострокові (інвестиційні) кредити,
мобілізувалися необхідні для цього сектора фінансові ресурси на ринках цінних
паперів (облігацій як боргових зобов’язань і акцій як титулів власності).
В період неоконсервативного відродження господарства (1970–80-ті рр.)
фінансова сфера набуває нових властивостей:
– набуття самодостатнього і самостійного характеру. Її кількісне
зростання полягало у відкритті широких можливостей для суто фінансових,
спекулятивних і страхових операцій (як внутрішніх, так і міжнародних). Ці
можливості зростають з появою в 70 – 80-і роки нових фінансових інструментів
і операцій – так званих похідних цінних паперів (деривативів), насамперед
ф’ючерсів і опціонів.
– поширення надлишкової фінансіалізації. Завдяки чому вже
господарська система набуває таких властивостей, коли будь-який вироблений
товар або послуга перетворюються в різного роду фінансові інструменти, що
приводить до переважання фінансових ринків над традиційною сферою
виробництва;
– виникнення асиметрії між фінансовим та промисловим (виробництво)
секторами господарства, пов’язаної з ігноруванням основної функції фінансової
сфери – залучення і перерозподіл ресурсів для забезпечення стабільності і
тривалості економічного зростання, в той час як зростання реального сектору
економіки є основним його джерелом. В разі надлишкової фінансіалізації
товари перетворюються в різновид активів, тому їх ціна залежить не тільки від
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попиту і пропозиції на товар в реальному секторі економіки, але й від попиту й
пропозиції на товар як фінансовий актив;
– відхід корпорацій від основної підприємницької діяльності. Під вплив
фінансових ринків потрапляють корпорації, оскільки зміщують свої акценти з
виробництва і реалізації продукції на проведення фінансових операцій, які
характеризуються значними ризиками.
– виникнення та посилення глобальної інтеграції фінансових ринків, що
поступово підриває національну економічну, грошову і фіскальну політику.
Спекулятивні ж операції на міжнародних фінансових ринках стають
додатковим фактором ризику для світової економіки в цілому.
Звідси, фінансова (грошово-кредитна) підсистема перестає діяти в межах
суто адаптивної функції і набуває рис самодостатньої системи порушуючи
принцип рівноваги 4-х функціональної парадигми.
У соціально-трудовій і освітньо-науковій підсистемах, які відповідають за
відтворювальну функцію господарської системи, у 50-80-ті роки ХХ століття
уніфікована оплата праці замінювалася персональною, відбувалося поступове
розмивання негнучкої системи поділу праці, все більшого значення набували
процеси безперервного навчання та перепідготовки. Найважливішим
надбанням суспільств в цілому стає розуміння того, що самими ефективними
інвестиціями стають інвестиції в розвиток здібностей людини.
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ВІЙНА ЯК СУСПІЛЬНИЙ ФЕНОМЕН
(ФІЛОСОФСЬКО-ЕКОНОМІЧНІ ВИМІРИ)
Актуальність військової проблематики на початку XXI століття, в якому
найважливішими трендами світового розвитку вважалися питання глобалізації
та міжнародної співпраці, вважалася не першочерговою. У загостренні
сучасних міжнародних відносин особлива роль належить геополітичним цілям
Росії. Проголошення ідеї “русcкого мира” означає по суті оголошення війни для
сусідніх країн. Це знайшло свій прояв у агресивних діях Росії, спочатку по
відношенню до незалежних сусідніх країн – Молдови, Грузії і в поточний
момент – України. Прагнення цих країн, позбутися історичної політикоекономічної залежності від російсько-імперських та радянських принципів
організації суспільного життя і долучитися до західноєвропейського шляху
розвитку, розцінюється президентом РФ В. Путіним як загроза національній
безпеці стосовно зон впливу, що традиційно належали Росії за імперських та
радянських часів.
Сучасним філософським підґрунтям такої політики РФ є заклики деяких
російських філософів до проведення політики відродження імперії. Для
сучасного морального сприйняття нової російської імперії ХХІ ст., на думку
професора МГУ В.В. Ільїна, потрібно лише змінити конотацію терміну
“імперія”, а для цього внести в її зміст поняття “свободи”, “культури”,
“участі”, “державності” та “гарантій”. В такій інтерпретації імперія
перетворюється на “високотехнологічний громадський стан, що забезпечить
народу самодостатній стабільний інноваційний розвиток” [4, с. 724]. Росія як
імперія, у відповідності до теорії гардленду, повинна керуватися принципом –
хто керує Східною Європою, той керує “серцем світу”. А тому, по відношенню
до “відсталих, несамодостатніх країн СНД” (виділено авторами), на думку
згаданого російського філософа, потрібна розробка різновиду доктрини Монро.
Її ключова ідея – виключне право Росії на контроль колишніх складових
російської імперії та підтримку там вигідного регіонального порядку з метою
реінтеграції союзного простору під російським патронажем [4, с. 762].
Проблема війни – це філософська проблема яка охоплює різні аспекти
життя суспільства, як в минулому так і сучасності, і по своїй природі не може
бути обмежена філософією національної геополітичної безпеки яка ігнорує
безпеку інших країн. Звернення до історико-економічних аспектів філософії
війни виступає як одна з можливих ліній розв’язання, економічних та
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політичних протиріч цивілізаційного розвитку сучасного світу, в якій
філософські питання війни шукають свого вирішення в формі міжнародної
економічної діяльності, а не тільки військових загроз.
Питання залучення “філософських запитів”(C. Кримський) до
теоретичного аналізу сфер суспільного життя, пошуку їх прихованих цінностей
і смислів вирішується в предметному полі різних суспільних наук.
Філософський підхід до економічного життя передбачає висвітлення
фундаментальних тенденцій сучасності. Саме тому філософія економіки, як
галузь філософського знання, набуває дієвого, значення у вирішенні і
військових конфліктів. Фундаментальність філософії економіки окреслена,
насамперед, тим, що вона розкриває сутність, сенс і цінності господарських
процесів, як в сфері національної так і світової економіки, в т.ч. і такого
суспільного феномену як війна. Для економічного знання важливо те, що
завдання філософської рефлексії полягає не тільки в проблематизації та
критичному мисленні певних понять, явищ чи процесів [1, с. 25], але і в пошуку
рішення та вибору шляхів подолання загрозливих та руйнівних явищ
суспільного життя до яких, безумовно, належить і проблема війни.
Війна являє собою складне явище, пов’язане з усіма сторонами
суспільного життя: політикою, ідеологією, правом, мораллю, економікою. Це
проявлялося у світових та локальних війнах, що мали місце в історії людської
цивілізації. Взаємозв’язки війни та економіки носять конкретно-історичний
характер, мають свої специфічні особливості на кожному етапі розвитку
суспільства
В історичних та філософських дослідженнях минулого розглядалися різні
аспекти війни, що знайшли своє відображення в методологічних підходах її
вивчення. Серед них, на нашу думку, значний науковий потенціал міститься в
розробці питань ролі війни в цивілізаційному процесі людства. Всесвітньо
відомий англійський історик, соціолог та геополітик ХХ ст., один з творців
цивілізаційного підходу до трактування історії А. Тойнбі, відмічав, що історики
цивілізацій традиційно розглядають війни цивілізації як найбільш цікаву тему в
своїй галузі [8, с. 1037] (курсив авторів). Визнаний “класик світової військової
науки”, військовий філософ, стратег та історик К. Клаузевіц, виділяв дві
найважливіші військово-політичні проблеми цивілізації – проблему воєн
“цивілізаційного типу”, обумовлених системами цінностей та похідними від
них мотиваціями, а також проблему історичного лідера цивілізації, який втілює
її духовні сили та устремління, спрямовуючи їх до війни або миру [7, с. 294].
Одним з перших звернув увагу на поєднання стратегії війни з принципами
цивілізаційного устрою суспільства давньокитайський теоретик та полководець
Сунь-цзи (VI-V ст. до н. е). У військовій історичній спадщині він шанується як
бог війни, яку він розглядав як явище, що пов’язане з багатьма факторами
військового, державного та владного походження, а також поведінкою
правителя та підпорядкованого йому народу.
Антична філософія – філософія стародавніх греків і римлян акцентувала
увагу суспільства на таких формах війни як міжусобні та війни з зовнішніми
164

МАТЕРІАЛИ ІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
ворогами. Саме вони були найбільш характерними для того історичного
періоду. У феодальних суспільствах відбувається кількісне зростання і
урізноманітнення видів воєн – від релігійних до агресивно-загарбницьких, які
були спрямовані на захоплення чужих земель і поневолення чужих народів.
Англійський філософ Томас Гоббс саме державі відводив провідну роль у
запобіганні “війни всіх проти всіх” яка повинна використовувати владу, що
спирається на закон і розум. Процес становлення державних інститутів періоду
середньoвіччя був органічно пов’язаний з війнами, військовими
пограбуваннями та військовою експлуатацією. Окремі дослідники визначали
війну як основу “політичної економії” суспільства, головне джерело збагачення
та головний сектор інтенсивного “господарювання”. Війна сприяла посиленню
ролі адміністративних та силових важелів в управлінні суспільством і дещо
зменшувала роль сакральних [3, c. 167–168].
Соціально-економічні зміни в провідних європейських країнах вели до
змін у моралі і свідомості людей. Війна, після Хрестових походів, стає у
суспільній свідомості засобом накопичення матеріальних цінностей. Відомий
французький історик М.Блок, відмічаючи юридичні та моральні мотиви війни,
наголошував на економічному аспекті війни як джерелі прибутку [2, с. 306].
В першій половині ХХ ст. питання війни, з філософських теорій та
дискусійних ідей політиків та вчених, перетворилося на трагічну реальну
проблему світового масштабу. Політико-економічні процеси розвитку Європи
1914–1945 рр. визначалися в історії Першою та Другою світовими війнами з
притаманними їм руйнівними військовими діями, геноцидом, вимушеною
міграцією, зміною державних кордонів. Американський історик Дж. Лукач
наголошував на тому, що саме дві світові війни були визначальними для ХХ ст.
В історико-економічних дослідженнях, ці війни та міжвоєнний період,
розглядаються як безперервний історичний процес, в якому прихована
підготовка до війни, на основі конфлікту імперій та національних інтересів,
була головною рисою політики провідних європейських країн.
На вирішальну роль міжнародного поділу праці та міжнародної торгівлі і
усвідомленні суспільством “безсилля перемоги” (Г. Гегель) у війні, звертав
увагу у своєму завершеному дослідженні з історії економічної думки та
економічної теорії Людвіг фон Мізес. У спеціальному розділі роботи,
розглядаючи питання економічної теорії війни, він відмічав, що для
покращення
добробуту потрібно розширювати систему поділу праці і
відповідно скорочувати прагнення до військових дій. “Виникнення
міжнародного поділу праці потребує остаточної відмови від війни. Така суть
філософії laissez faire манчестерської школи” [6, c. 780].
Міжвоєнний період був періодом економічної та політичної
нестабільності, погіршенням міжнародних відносин, нарощування військової
могутності держав. Остання, на думку відомого американського дослідника
проблем війни та цивілізацій С. Хантинґтона формується з таких чотирьох
аспектів: кількісного (жива сила, зброя та ресурси); технічного (ефективність
озброєння); організаційного (розгортання і боєвий дух війск); та соціетального
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(здатність і готовність залучити збройні сили в різних ситуаціях), а самі
військові дії відбуваються на різних рівнях ( політичному, стратегічному,
оперативному та тактичному).
Основною передумовою світових воєн ХХ ст. була гонка озброєнь та
посилення ролі авторитарних режимів у організації суспільного життя в деяких
європейських країнах. Лідери цих країн намагалися сформувати у свідомості
громадян масове сприйняття тоталітарної ідеології за рахунок питань загроз
національної безпеки, агресивного ставлення до сусідніх країн та
протекціоністської торгівельної політики.
Економічний розвиток під час ведення воєн, визначався значним
зростанням воєнних потреб для задоволення яких потрібно було збільшення
обсягів виробництва та імпорту з одночасним зниженням рівня споживання та
інвестицій. Військове виробництво у основних учасників воєн складало 30-60
відсотків загальних виробничих потужностей. Для гальмування споживчого
попиту використовувалися різноманітні інструменти, зокрема, важливу роль
відігравали високий рівень оподаткування та військові займи. В арсеналі
економіки війни були і такі традиційні засоби як облоги та блокади. Вони,
можливо, не мали вирішального значення для досягнення миру, але
прискорювали його досягнення.
Дослідники Кембриджського університету, узагальнюючи економічні
аспекти наслідків світових воєн та міжвоєнного періоду, визначають три зміни
в розвитку країн європейської цивілізації. По-перше, економічне зростання,
інтеграційні процеси та процвітання перестало бути залежним від імперських
зазіхань на владу над іншими народами, їх землями та морями. По-друге, в
європейських правлячих колах відбувається зростання тенденцій до
співробітництва, як між собою, так і США при відновленні економіки, при
координації обмінних курсів та узгодженні тарифів, при закладанні основ
фундаменту європейської інтеграції та співробітництві з країнами, що
розвиваються в процесі деколонізації і створенню умов для їх розвитку. Потретє, європейські лідери навчились використовувати можливості держави
для регулювання економічного життя. У військовий час уряди володіли
значною владою над економікою, нарощуючи обсяги виробництва та імпорту і
знижуючи рівень споживання та інвестицій. Розширення потенціального
масштабу державних повноважень та підвищення ефективності державної
влади під час війни визначило і нове завдання післявоєнного періоду – пошуку
адекватних меж державного контролю над ринкової економікою [5, c. 219–220].
Висновок. Отже, слід зазначити, що на початку ХХ ст. виникають нові
політико-економічні запити “смислів” філософії війни. Вона почала
проявлятися у таких нових формах як локальні, малі та гібридні війни, що в
процесі глобалізації людських відносин на усіх рівнях та в усіх сферах,
акцентує увагу суспільної думки на соціокультурних та історико-філософських
витоках війни. Війна – це не тільки військовий конфлікт, її основи в
цивілізаційних цінностях, соціальній та політичній організації суспільства,
факторах розвитку економічної системи, системі виховання та освіти,
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історичній пам’яті суспільства. Історичне минуле та сучасність українського
суспільства, його національні інтереси спрямовані на такі соціальні,
організаційні та поведінкові цілі в яких уроки філософії війни та економіки
війни вивчаються для запобігання війни та забезпечення вільного та
стабільного розвитку української державності, що заперечує застосування
військової загрози у міждержавних відносинах.
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Б.І. Яциковський, заступник голови ДКЗ
з економічного розвитку та міжнародної діяльності
Державної комісії України по запасах корисних копалин
ЕКОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ
РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ І ОСВІТИ
Глобалізаційні тенденції суспільно – економічного життя на сучасному
етапі призводять до залучення природно-ресурсної компоненти у висвітленні
питань з економічної теорії. Пізнання законів та механізмів органічного
розвитку людини і природи – об’єктивна необхідність, яка дозволяє усунути
труднощі, що виникають перед вченими – економістами у процесі екологізації
економічних знань. Разом з тим, в умовах загострення екологічних проблем,
особливого значення набуває висвітлення природно – економічної складової
розвитку національної економіки. Цілком природно, що в системі організації
національної економіки теоретичні обґрунтування та висвітлення взаємодії
людини і довкілля є одними із першочергових завдань. Насамперед, створення
належної теоретичної бази повинно базуватися на фундаментальних засадах та
задовольняти відповідні потреби у ході практичної діяльності людини.
Теоретичні детермінанти повинні виступати методологічною основою
розробки механізмів не тільки як система органічної взаємодії людини і
довкілля, а також одними з головних факторів щодо їх впливу на економічний
розвиток країни. Саме тому особливо актуальним виступає їх висвітлення в
українській економічній думці. Cеред представників української суспільноекономічної думки, які приділяли особливу увагу проблемам гармонійного
розвитку взаємовідносин людини і довкілля в процесі господарювання, слід
виділити: С. Подолинського, В. Вернадського, Л. Яснопольського, С. Злупка,
С. Дорогунцова, Б. Колотило та ін.
Економічна трансформація в кожній країні хоч і має свої особливості, але
при цьому виділяється одна характерна суттєва особливість – відбувається
процес формування інформатизованого суспільства. На перший погляд
екологічні проблеми при цьому мають другорядне значення, однак, як показує
практика, вони останніми роками щораз тільки загострюються. «Відбувається
переміщення створення валового внутрішнього продукту від добувних і
переробних галузей економіки до інформативних, зростає роль інтернетекономіки, інноваційних технологій в усіх сферах діяльності, а економічна
проблематика вимагає трактувати економічні процеси через призму
органічного розвитку людини і довкілля» [1, с. 3–17].
Гармонізація відносин «людина-природа-господарство» як єдиного цілого
у взаємозалежних і взаємозумовлених соціальних, екологічних та економічних
процесах вимагає особливого теоретичного підґрунтя. Спонукальним мотивом
при цьому є, з одного боку, обмеженість природних ресурсів, а з другого –
необхідність врахування «космогенних чинників». Аналіз спеціалізованої
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літератури свідчить про намагання багатьох вчених у справі пошуку нових
парадигм економічної науки, зокрема, пов’язаних не тільки з оновленням
методологічних підходів до аналізу суспільно-економічних явищ, але й з
формуванням нового типу мислення.
Обставини виживання людини в умовах обмеженості природноенергетичних ресурсів здавна привертали увагу різних вчених, але на
планетарному рівні ці проблеми почали широко розглядатися фактично тільки з
другої половини ХХ ст. Промовистим фактом цього стала подія, коли в 1970–
1971 рр. міжнародна група дослідників Масачусетського технологічного
інститут (США) на чолі з Д. Медоузом, на замовлення Римського клубу,
здійснила дослідження довгострокових наслідків глобальної тенденції
зростання населення та споживання природних ресурсів в одній площині із
глобальним поширенням забруднення довкілля. З цього приводу була
надрукована в 1972 р. окремим виданням доповідь на «Межі зростання» [2], яка
перекладена на більш ніж 30 мов світу. Слід відзначити, що завдяки таким діям
головна мета була досягнута, а саме – привернути увагу громадськості до
світової проблематики, передусім проблем економічного зростання в
масштабах планети, а також обмеженості природних ресурсів та їх
використання. Згодом були опубліковані результати й оновленого дослідження,
зокрема в працях «Людство біля поворотного пункту» (1974 р., М. Месарович і
Е. Пестель), «Перегляд міжнародного порядку» (1975 р., Я. Тинберген), «Поза
межами віку марнотратства » (1976 р., Д. Гарбор та ін.) [3, с. 233–237].
Ще одним кроком стало започаткування міжнародних конференцій
присвячених, насамперед, належному захисту навколишнього середовища з
урахуванням, як стрімкого зростання чисельності населення планети, так і
системних криз (екологічної, економічної, продовольчої), з якими все більше
зіштовхується людство.
На тлі таких глобалізаційних тенденцій, а також національних
«демоекологічних» руйнацій, особливо актуальними постають питання
екогологічної культури, науки і освіти. Рушієм підвищення екологічних вимог
до економічної науки і освіти є суттєве зростання населення на планеті за
останні десятиліття. Такі закономірності, поруч із змінами в процесі
господарювання, з одного боку, збільшують антропогенний тиск на природне
середовище та пришвидшують процеси неконтрольованого вичерпання і без
того обмеженого природного потенціалу. З другого боку – все це вимагає
проведення теоретичного обґрунтування нової моделі господарювання з
врахуванням всі чинників, як економічного так і неекономічного характеру.
Загалом, у концепції дослідження взаємовідношеннях суспільства і
природи, їх гармонізації потребує узгодження трьох основних складових:
людини – природи – господарства. Саме тому потрібно враховувати набутий
практичний і теоретичний науковий досвід в розв’язанні екологічних проблем,
зокрема, у ході розширення завдань щодо природничої освіти та екологічного
виховання поколінь. Екологічна освіта повинна бути націлена на формування
нової культури взаємовідношень з природою – культури, що поєднує право
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користування природними благами і відповідальність за стан навколишнього
природного середовища, засновану на розумінні основних цінностей природи
[4, с. 32]. Загалом, гармонізація взаємовідносин: «людина – природа –
господарство» вимагає трансформації екологічної свідомості й діяльності,
«посилення впливу на духовну сферу особистості, формування етичного
компоненту екологічної культури» [5], а також обґрунтованої концепції в
цілеспрямованій організації формування системи наукових знань про природу і
суспільство в процесі життєдіяльності людини.
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ПРОБЛЕМА НЕОДНОРІДНОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
У ПОСТКЛАСИЧНІЙ ПОЛІТИЧНІЙ ЕКОНОМІЇ
Сучасна економічна теорія не монолітна за багатьма ознаками –
предметом, способом побудови теоретичного конструкту (аксіоматичним або
генетичним), проблемним полем, моделлю людини, риторикою, філософією,
ідеологічними уподобаннями тощо. Вона представлена безліччю різних шкіл,
напрямків, течій, теоретичних конструктів, у центрі уваги яких, як правило,
знаходиться
функціонування
та
розвиток
багаторівневих,
складноструктурованих економічних систем емерджентного типу, в яких
поєднуються неоднорідні форми організації та регулятори господарського
життя суспільства. Але коли мова йде про критичний стан економічної науки,
то мається на увазі, насамперед, криза неокласики з її індивідуалістичною
методологією й аксіоматикою людини економічної, яка діє в доволі спрощених
та умовних модельних рамках ринкового господарства (раціональний вибір,
повна або обмежена інформованість, усталеність переваг тощо). Ступінь
умовності в неокласичній аксіоматиці виявився достатнім для перетворення
економічної теорії в різновид точної (гранично математизованої,
формалізованої) науки, але водночас й надмірної для збереження за нею
статусу соціальної дисципліни.
Передумови, що лежать в основі неокласичної моделі, настільки
асоціальні і нереалістичні, що критична хвиля по ставленню до цієї концепції
позначилася вже з моменту її формування. Натомість, це не завадило ринковій
ортодоксії стати домінуючим напрямком, що володіє привабливою силою
навіть для таких течій, які спочатку намагалися дистанціюватися від неї
(наприклад, інституціоналізм, еволюційна теорія). Тим часом, саме
індивідуалізм і модель конкурентного протистояння ринкових агентів блокують
прогностичні можливості теорії стосовно складних соціально-економічних
систем. Наслідки ринкових трансформацій у постсоціалістичних країнах,
здійснюваних переважно за рецептами неокласики та її неомонетаристської
версії, продемонстрували очевидну неадекватність ринкової ортодоксії
реальним соціогосподарським формам. Не випадково найбільшу гостроту криза
економічної теорії набула саме у 90-х рр. ХХ століття.
Парадокс полягає в тому, що кризою охоплена не тільки ринкова
ортодоксія, але й опонуючі їй напрямки, в тому числі політична економія.
Спроби протиставити індивідуалістичному підходу методологічний холізм
навряд чи можна назвати успішними. Слід визнати, що принцип холізму, який
мислиться як пріоритет цілісного підходу до дослідження господарського
життя суспільства, що припускає соціальну детермінацію індивідуальної
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поведінки, більш важкореалізований і не володіє такою «підкупливою
простотою» здорового глузду, як методологічний індивідуалізм. Не вирішує
проблему і застосування системного підходу, який в принципі байдужий до
предметної специфіки соціальних дисциплін і допускає різні, в тому числі й
індивідуалістичні, системні уявлення об’єкта [1, c. 56].
Економісти поки не відійшли від розуміння, в якому цілісність виступає як
щось трансцендентно невизначене й інтуїтивно осяжне, і інтерпретувати її в
поняттях і термінах економічної науки поки не вдається. Так, одна з небагатьох
більш-менш вдалих спроб розгорнутого обгрунтування і пошуку шляхів
реалізації системно-цілісного підходу в сучасній літературі зроблена
Дж. Ходжсоном. Визначаючи свою позицію як холістичну, він розглядає сам
холізм як «розпливчасту вимогу розширення соціально-економічної теорії
настільки, щоб вона охоплювала всі значущі змінні і елементи. Його [холізм] не
слід сприймати як свого роду найкоротший теоретичний шлях до осмислення
частин системи без розгляду їх особливостей і зв’язків між ними» [2, c. 47].
Очевидна обережність автора в інтерпретації даного підходу, судячи з усього,
пояснюється його небажанням впасти в протилежну крайність, – в
«затвердження грубого примату суспільства або інститутів над індивідом»
[2, c. 57]. Але в такому випадку грань між неокласичним підходом, який
передбачає логічний рух від індивідуальної поведінки до економічних
структур, і позицією Дж. Ходжсона, яка доповнює той ж самий рух значущими,
на його думку, соціальними властивостями індивіда, стає майже невловимою.
Глибинна причина труднощів у реалізації цілісного підходу і живучості
індивідуалізму криється в тому, що індивідуалістичний підхід успадкований
сучасною економічною наукою від класичної політичної економії. При всій
глибині ідейно-теоретичних і методологічних розбіжностей сучасної
політекономії, включаючи її неомарксистську версію, і неокласики, їх об’єднує
загальне уявлення про економічний світоустрій, – історично обумовлену
економічну картину світу, яка розглядає реально домінуючу в індустріальному
суспільстві товарну, речово-опосередковану форму економічного зв’язку між
людьми як єдино існуючу загальну економічну форму. При цьому інші форми
зв’язку кваліфікуються або як неекономічні, або архаїчні чи локальні.
Методологічний індивідуалізм не є звичайним методологічним
інструментом, обгрунтованим і даним як передумова дослідження. Він
обумовлений предметно-теоретично, реалізацією тієї (конкуренто-ринкової)
наукової картини світу, яка, у свою чергу, детермінована величезним
різноманіттям культурно-історичних чинників, що склалися на певній стадії
розвитку суспільства. Це означає, що предметний зміст економічної теорії в
рамках одновимірної конкуренто-ринкової картини світу з необхідністю
організовується за законами індивідуалістичної методології, і спроби
застосувати до цього ж предметного змісту іншу методологію (холізм) заходять
у глухий кут.
Найбільш виразно й послідовно ця парадигма представлена в неокласиці з
її абстрактною «людиною економічною». Але й у Маркса «економічна
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клітинка» розкривається в товарообмінному відношенні самостійних,
незалежних один від одного, розважливих індивідів. Неадекватність наукової
(економічної) картини світу новим реаліям і відповідним теоретичним фактам,
що склалася в певних історичних умовах, і є тим підґрунтям, яке ініціює
кризовий стан теоретичної економіки.
Говорячи про посткласичний вектор розвитку політекономії, ми маємо на
увазі формування принципово іншої економічної картини світу, заснованої на
визнанні неоднорідності економічного простору як системи складнопоєднаних
форм господарських зв’язків, а саме – співпраці і конкуренції. Термін
«складнопоєднання» покликаний підкреслити реалізацію «органічної моделі»
економічної неоднорідності, заснованої на визнанні принципової сумісності
різних систем координації та обміну – товарної (конкуренто-ринкової) і
нетоварної, заснованої на інтерактивній взаємодії індивідів, об’єднаних
спільним господарським інтересом. Одні й ті ж суб’єкти є носіями
загальногосподарських і приватних, конкуренто-орієнтованих інтересів. На
рівні господарства індивідів пов’язують відносини співпраці. На верхньому
поверсі, на рівні ринку – відносини змагальності, конкуренції.
Більш складну картину поєднання в сучасних економічних системах
емерджентного типу неоднорідних форм організації господарського життя
можна спостерігати при розгляді проблеми місця і ролі національних систем
регулювання економіки в сучасній мережі світогосподарських зв’язків. Ця
проблема є центральною і найбільш дискусійною з погляду на формування
глобального інституційного середовища, що традиційно асоціюється зі
здатністю чи нездатністю уряду країни розробляти і реалізовувати незалежну
соціально-економічну політику. І якщо раніше за масштабами і якістю
регуляторного впливу держава поряд з ринковим механізмом автономного
саморегулювання займала домінуюче положення в національному та світовому
господарстві, то в умовах глобалізації все виразніше проявляється тенденція до
«розмивання» її економічного суверенітету. Щоб позбавитись подібних
крайнощів, уникнути пасток, як суцільної лібералізації, так і рецидивів
тотального державного інтервенціонізму, необхідно знайти оптимальне
поєднання національних систем регулювання економіки з її ринковим
саморегулюванням, глобальними регуляторами і механізмами координації
господарського життя суспільства, які набувають виняткового значення в
умовах консолідованого пошуку шляхів виходу із світової фінансової кризи –
міждержавні угоди, заходи наднаціональних органів управління, програми
міжнародних фінансових організацій, транснаціональне корпоративне
управління і т.п. Мова йде про особливості відповідних дій держави з вибору
ефективного алгоритму координації господарського життя суспільства в
умовах функціонування неоднорідних економічних систем, позначених
впливом внутрішніх і зовнішніх факторів, зокрема кризою світових фінансових
ринків [3, c. 28].
Альтернативою органічній моделі є модель дуалістична, заснована на
визнанні несумісності протилежних економічних форм (товарної і
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безпосередньо-суспільної). Саме така, непрацююча, модель була вибудувана
свого часу у політичній економії соціалізму. Загальний інтерес, на відміну від
приватного, чи не спостережуване явище, але він органічний для господарства
як цілісного, внутрішньо збалансованого виробничого організму. Як говорив
М. Бердяєв, «загальне» у господарському організмі первинне по відношенню до
окремого господарюючому суб’єкту. Функціонування і розвиток господарства
підпорядковані інтересам існування і розвитку даного співтовариства і
складових його індивідів. Роздвоєння економічного буття людини і спільноти –
явище складне, але абсолютно природне і життєво важливе для існування
людства. Альтернативою цьому феномену є дезінтеграція, розпад соціуму,
позбавленого «соціального клею» [1, c. 57]. Це чудово розуміли філософи Нової
доби, творці теорії суспільного договору, які не бачили іншого способу
попередження «війни всіх проти всіх», крім консолідації суспільства на основі
якихось спільних цінностей, що припускають наявність скільки-небудь
усвідомленого спільного інтересу. Ідея економічної неоднорідності базується
на визнанні співробітництва як фундаментальної підстави господарського
життя – підстави, з якої історично, еволюційним шляхом виростають товарний
обмін і ринкові інститути, не зачіпаючи існування системи співробітництва.
Не тільки буденна свідомість, але й наука далеко не завжди фіксує цей
феномен. Сучасна ліберальна теорія бере до уваги тільки ідеальні конкуренторинкові відносини. Натомість на рубежі століть проблемна область економічної
науки істотно розширилася за рахунок включення цілої низки
соціогосподарських явищ і процесів інформаційно-гуманітарної якості – знань,
умінь, культури, освіти, норм довіри і солідарності, інтерактивних комунікацій,
інформації, а також механізмів її інноваційного приросту. Сутність реальних
змін полягає не в самих явищах, які так чи інакше супроводжували людство
протягом всієї історії цивілізації, але в повноті та інтенсивності їх прояву,
синхронізації взаємодії і взаємозумовленості. Включаючись в ринковий оборот,
такі нематеріальні активи, як знання та вміння, довіра і солідарність
перетворюються (реально або зусиллями теоретиків) в людський і соціальний
капітал, інформація – у товар, інновації – у нововведення як інструмент
конкурентних переваг. Але ці перетворення жодною мірою не скасовують їх
неринковою природи.
Основу сучасної соціально-економічної динаміки становить, на наш
погляд, інтерактивний (інформаційний обмін живою діяльністю – знаннями,
вміннями, взагалі здібностями) простір співпраці, що забезпечує інституційне
структурування суспільного господарства, узгодження громадського та
індивідуальних інтересів, кооперативні (синергетичні) ефекти, а також взаємна
зміна (розвиток) продуктивних властивостей індивідів та їх спільнот.
Вирішення цього завдання вимагається реальною господарською практикою,
яка переповнена різними формами співпраці, але економічна наука наполегливо
ігнорує їх континуальну природу в народногосподарських масштабах,
припускаючи їх у кращому випадку лише в межах глобальної економіки.
Виникає питання, яку роль повинна зіграти сучасна політична економія у
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вирішенні цього завдання? Очевидно, ключову. Справа в тому, що політична
економія і неокласика з її відгалуженнями підійшли до лінії кризової
«демаркації» з різним теоретико-методологічним багажем і різними
можливостями.
Неокласика з її емпіризмом і абстрактністю практично не володіє
свободою маневру у виборі будь-якої іншої наукової парадигми. Більше
еволюційних можливостей має інституційна версія неокласики, якщо
враховувати, що неоінституціоналісти вже зіткнулися з цілою низкою проблем,
які не піддаються вирішенню засобами ринкової ортодоксії (дуалізм організації
і ринку, походження і еволюція інститутів, проблема узгодження різнорідних
інтересів і неможливість раціонального суспільного вибору, природа інновацій
та еволюційних механізмів і т.п.). Серйозним потенціалом розвитку володіє
інституціональна економіка, більше за інші ліберальні напрямки
сприйнятливіша до класичних ідей.
Взагалі, чим глибше теоретичне проникнення в реальну дійсність, тим
ширше простір наукового пошуку і багатше набір альтернативних варіантів
розвитку. І в цьому сенсі політична економія володіє незаперечною перевагою.
Навряд чи яка-небудь інша теоретична система з рівною підставою може
претендувати на роль фундаментальної економічної науки. Сама властивість
фундаментальності, зрозуміло, може бути предметом обговорень. Але
очевидно, що існує комплекс проблем, що складають об’єкт фундаментальної
науки, якою і є політекономія: пояснення механізмів і рушійних сил
соціогосподарського та науково-технічного прогресу, виявлення об’єктивних
законів, тенденцій та перспектив розвитку, розробка довгострокових соціальноекономічних прогнозів і т. п. Якщо вони не вирішуються, це не перекриває
шлях прикладним дослідженням, але і не забезпечує їх загальним висвітленням
і розумінням економічних явищ з точки зору структури, учасників,
спонукальних мотивів та економічних інтересів.
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Історія розвитку економічної думки та перебіг історичних подій чітко
демонструють, що кожній конкретній епосі властивий свій спосіб наукового
мислення. Тому першим кроком у здійсненні наукового відкриття виявляється
новаторство у методологічному підході. Зрозуміло, що реальний світ, з усією
притаманною йому палітрою закономірностей, протиріч, взаємовпливів і
взаємозалежностей не міг не породити величезну кількість методів наукового
пізнання у всіх без виключення напрямках пізнання. Більше того,
багатогранність світу без сумніву народжуватиме все нові й нові методи,
прийоми, способи, засоби дослідження. Існування інколи взаємно виключних
методів і прийомів породило не один десяток суперечок і дискусій з приводу
методу.
В історії економічної науки з самого її зародження існувало багато
прикладів методологічних спорів, що періодично стихали та знов розгоралися.
Згідно з відомою схемою Томаса Куна [1, с. 106] дослідницькі програми або
наукові парадигми змінюються з певною періодичністю, з появою нової і
сходом з історичної арени іншої. В такі періоди особливо загострюються
наукові суперечки з приводу того, що слід досліджувати, з яких позицій, який
інструментарій і як використовувати, як інтерпретувати і застосовувати
отримані дані. Головна увага дослідником приділена виявленню основних
закономірностей розвитку науки. Для їх розкриття Т. Кун увів такі поняття, як
«парадигма», «нормальна наука», «наукова революція», «наукова спільнота»
тощо. Він намагався виявити загальний механізм розвитку науки як єдиного
цілого, яке б поєднувало «нормальну науку» з наукою «у стрибку» під час
наукових революцій. Активізація потужних методологічних дискусій, як
правило, супроводжує хід наукової революції, яка означає відмову частини
наукової спільноти від попередньої, загальновизнаної, традиційної парадигми
на користь іншої, частіше альтернативної.
Безумовно впродовж історичного розвитку економічної теорії існували
приклади як синтезу економічних парадигм (маржинальна теорія цінності,
кейнсіансько-неокласичний синтез) так і тривалих методологічних та ідейних
дискусій. Зокрема, мова йде про славнозвісний «спір про методи»
(Methodenstreit) між основоположником австрійської школи маржиналізму
К. Менгером та лідером нової німецької історичної школи Г. фон Шмоллером
на межі ХІХ-ХХ ст. Обидва науковці репрезентували різні, якщо не сказати
протилежні, методологічні підходи й навіть традиції. Це й стало підґрунтям для
тривалої публічної методологічної дискусії.
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Науковці належали до різних шкіл, і відповідно мали різні погляди на
методологічні аспекти дослідження, зокрема, різні наукові підходи.
Представник класичної школи К. Менгер у своїх дослідженнях спирався на
аналітичний підхід, та використовував абстрактно-логічні методи дослідження
та дедукцію, а Г. фон Шмоллер – представник історичної школи, спирався на
історико-описовий підхід, та використовував емпіричні методи та індукцію.
У 1883 р. К.Менгер опублікував працю «Дослідження про метод
соціальних наук та політичної економії в особливості», де розкривав
фундаментальні проблеми пізнання в соціальних науках та виклав власні
методологічні пріоритети, відмінні від методологічних позицій нової історичної
школи. К. Менгер захищав методологічні позиції теоретичного аналізу,
відводячи при цьому методології історичної наукової школи другорядне
значення. У свою чергу Г. фон Шмоллер на це відповів полемічною рецензією у
редагованому ним «Щорічнику». К.Менгер виступив з власною думкою у
памфлеті «Помилки історизму» [2, с. 1073]. Менгер, як прихильник абстрактнодедуктивної методології економічного аналізу, доводив, що емпіричноіндуктивний метод історичної школи веде до поверховості економічного
дослідження. Тим самим втрачається розбіжність між економічною теорією та
правом, політикою. «Він зрозумів важливість інституцій, однак, вбачав в них
незапланований результат стратегічно-егоїстичної поведінки. Це означає, що
конкретні інституції могли бути пояснені загальною теорією раціонального
індивідуалізму. Менгер також захищав класиків, які залучали до досліджень і
інші аспекти, а не тільки лише особисті інтереси як детермінант людської
поведінки» [3, с. 13]. У свою чергу, Г. фон ІІІмоллер, заперечуючи наукову
дієздатність та плодотворність методу Менгера, обстоював переваги саме
емпірично-індуктивного методу. Шмоллер поставив в центр уваги органічний
погляд на національну економіку. Він часто проводив масштабну аналогію з
людським тілом для того, щоб показати, що господарюючий суб’єкт це більше,
ніж сума зв’язаних між собою окремих господарств. Будь-яка зміна в економіці
розглядалась як подальший розвиток, який був історично обумовленим. Через
те аналіз одного аспекту вимагає вивчення взаємозалежності від інших
аспектів» [3, с. 10]. Так вперше обґрунтовувалась необхідність дослідження
емерджентних властивостей господарської системи, які мають безпосереднє
відношення до інституціоналізму.
На думку переважної більшості істориків економічної науки,
методологічний спір виявився безплідним. До їх числа, зокрема, належить і
Й. Шумпетер, який коментує його наступним чином: «Не дивлячись на деякий
внесок у прояснення логічних передумов економічної теорії, історія цієї
літератури по суті є історією марно витрачених зусиль, які заслуговували
кращого застосування. Оскільки не можна серйозно ставити під сумнів ні
основоположну вагомість історичних досліджень в науці, яка вивчає
історичний процес, ні необхідність розробки набору аналітичних інструментів
для обробки емпіричного матеріалу, цей спір, як і всі подібні спори, цілком
може здатись нам абсолютно беззмістовним. Це враження посилюється
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дивовижним фактом, який с достатньо зрозумілим, якщо заглянути за завісу
полемічних аргументів та гасел: жодна зі сторін не заперечувала повністю
позицію протилежної. Спір йшов про першість та відносну вагомість, і його
можна було розв’язати, відвівши кожному типу досліджень те місце, якого він
по праву гідний» [2, с. 1073].
На наш погляд, в світлі сучасної некласичної науки та оновлення
методологічних засад, значимість «спору про метод» незаперечна. Російський
дослідник О.Ананьїн у спеціально присвяченому даному питанню розділі
«Переосмислення “спору про метод”» у монографії «Структура экономикотеоретического знания: Методологический анализ.» (2005) говорить про те, що
ця розгорнута й довготривала методологічна дискусія в історії економічної
теорії залишилася недооціненою, оскільки за своїми віддаленими науковими
наслідками вона є набагато вагомішою ніж це представлено у традиційних
трактуваннях. Саме в цьому спорі виявилась найбільш фундаментальна
суперечність економічного пізнання, не менш актуальна сьогодні, ніж сто років
назад, що безумовно потребує методологічного переосмислення.
На думку О. Ананьїна, оцінку Й. Шумпетером «спору про метод» як
зусиль, марно витрачених на безпредметну полеміку, важко визнати
переконливою, особливо, якщо взяти до уваги її більш широкий науковий
контекст та наслідки. На користь нового підходу до більш зваженої й
комплексні оцінки змісту й наслідків методологічної дискусії кінця XIX ст.
вчений наводить наступні аргументи:
Саме завдяки «спору про метод» вперше в історії економічної думки
науковою економічною спільнотою була поставлена ключова проблема щодо
адекватності методів, які застосовуються економічною наукою Зазначена
дискусія вперше у загальнонаукових масштабах привернула до даної проблеми
широку увагу наукової спільноти й була піддана систематичному обговоренню.
Історично, «спору про метод» передувала більш рання хвиля критики на
адресу абстрактного теоретизування з боку Ф. Ліста та «старої історичної
школи».
Географічно, аналогічні дискусії йшли у різних країнах, включно з
Англією-тодішнім лідером в економічній науці.
Інтелектуально, «спір про метод» був частиною більш широкого руху за
утвердження наук про дух, тобто наук суспільних на противагу природничим
[4, с. 84].
Отже, «спір про метод» показав, що своєю складністю економічна
реальність зобов’язана, насамперед, економічним інституціям, їхній розмитості
в просторі та часі. Поставивши під сумнів колишні підходи до осмислення цієї
проблеми, ця методологічна дискусія розчистила арену для нових ідей.
Вищезазначене є підставою для більшості дослідників історії економічної
думки дотримуватись висновку про те, що історичний напрям є одним з
важливих теоретичних джерел, предтечею виникнення інституціональної
економічної теорії.
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СЕРЕДНІЙ КЛАС ЯК ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОЇ
ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ
Стратифікація, нерівність у доходах, влада, престиж і освіта, виникла
разом із зародженням людського суспільства. З появою ранньої держави –
східної деспотії – стратифікація посилюється, а в міру розвитку європейського
суспільства стратифікація лібералізується.
У різних теоріях виокремлюють різні класи суспільства, оснащуючи їх
різними ознаками та властивостями. У деяких їх сім, в інших шість, в третіх
п’ять і т.д. Найпоширенішим розподілом у західному індустріальному
суспільстві розрізняють, як правило, три класи: вищий, середній, нижчий.
Класичні уявлення про найважливіші характеристики середнього класу,
його ролі та потенціалу в суспільному житті були сформульовані західними
теоретиками ще в минулому столітті, коли середній клас перетворився на один
з найважливіших орієнтирів соціальної динаміки західного суспільства. Сучасні
класові теорії походять від двох основних джерел – теорій Карла Маркса та
Макса Вебера. Марксизм, який став першою науковою течією, що плідно
розглядала розподіл суспільства на класи, однозначно вважає, що розподіл
суспільства на класи обумовлено економічними причинами. Його джерелом є
поділ праці і, як наслідок цього, відокремлення осіб, що займаються різними
видами виробництва та обміном продуктами праці між ними, у великі групи
людей [6]. На відміну від марксового класового поділу, у теорії Вебера місце
людини в суспільній ієрархії визначається не виробничими, а розподільчими
факторами – такими як рівень освіти, здатність впливати, наявність власності. В
основі стратифікаційної теорії Вебера лежать три фактори: економічний статус,
чи багатство, як сукупність всіх матеріальних цінностей; влада як можливість
підкоряти своїй волі інших людей; престиж – основа соціального статусу [1].
Порівнявши провідні класові теорії, можна зробити висновок, що середній
клас – це верства населення, що займає в стратифікаційній системі суспільства
проміжне положення між нижчим та вищим класом. Його представники,
власники певного розміру власності, носії базових цінностей громадянського
суспільства – особистої гідності і незалежності, заснованої на самоповазі,
самостійності в оцінках, суспільно-політичної активності, імунітету до
соціального маніпулювання і багатьох інших. Ці властивості становлять у
сукупності його класову самосвідомість, яка і робить середній клас основою
громадянського суспільства.
Середній клас виконує чимало функцій в економіці, серед яких:
економічна, стабілізаційна, політична, соціально-правова, відновлювальна,
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освітня, функція управління суспільним розвитком, функція носія культурних
традицій та культурного інтегратора [5].
Підґрунтям до виконання середнім класом функції політичного
стабілізатора та носія соціал-демократичних принципів є те, що, по-перше, його
проміжне, середнє положення всередині матеріально-майнової шкали свідчить
про певні успіхи і досягнення людей, що належать до нього. Середній клас є
причиною і умовою стабільності високорозвинутих країн, основним
спадкоємцем суспільних відносин та носієм всієї системи цінностей. Являючи
собою визначену економічну і соціально-політичну медіану суспільства,
середній клас націлений зберігати сформоване положення, таким чином є
основою суспільства, політичної згоди і компромісу. Представники даного
класу, як мінімум, зацікавлені в стабільності та збереженні своїх соціальних
позицій. По-друге – середній клас у розвинутих країнах в змозі визначити свої
цілі і виразити їх політичною мовою.
Крім того, обґрунтовуючи позитивну роль середнього класу як фактору
забезпечення стабільності в суспільстві, слід виділити також такі його важливі
функції:
 середній клас є основним податковим донором [3];
 він є внутрішнім інвестором економіки [7];
 виконує провідну роль в процесі вертикальної мобільності.
Останнім часом оцінити межі середнього класу тієї чи іншої країни
ускладнює дисбаланс у соціальних дослідженнях. Населення не завжди
об’єктивно оцінює рівень свого життя. Так, наприклад, низькооплачувані
робітники, які, згідно міжнародним стандартам, сприймалися б як бідне
населення і доходи яких становлять нижче половини медіани, все-таки
говорять, що вони нижчий середній клас. Люди з доходами, що в чотири-п’ять
разів перевищують медіану, в кращому випадку вважають себе вищим середнім
класом.
Ще десять років тому при розгляді середнього класу з економічної точки
зору, акцент надавався матеріальним показникам: рівню доходу та наявності
певної рухомої та нерухомої власності. На сучасному етапі дослідження, коли
ми говоримо про середній клас, ми передбачаємо, що у його представників є
два важливі атрибути: безпека та можливості.
Під безпекою мається на увазі, що ви володієте достатніми ресурсами і
підтримкою, які не дозволять звичним життєвим негараздам зіштовхнути вас в
прірву. Це означає, що у вас є досить стабільна робота, соціальний пакет і
достатньо фінансових коштів, так що у випадку певних непередбачуваних
подій, ці витрати не будуть критичними.
Під можливостями передбачаємо, що ви в змозі забезпечити себе житлом,
дітей гарною освітою і т.д. Що ви не відчуваєте, що двері перед вами закриті,
оскільки ви просто не можете собі дозволити зробити те, що потрібно [4].
Проаналізувавши світову і вітчизняну літературу можна стверджувати, що
середній клас виступає гарантом розвитку суспільства та основою становлення
ринкової соціально орієнтованої ринкової економіки. Цей прошарок населення
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є досить численним, середній клас у всіх країн має схожі умови формування та
критерій визначення. Характерні для нього ознаки свідчать про функціонування
середнього класу як цілісного суб’єкту господарювання, який здатен впливати
на напрям розвитку країни. Не дивлячись на відмінності класоутворюючих
ознак, що застосовуються при побудові структури суспільства у різних теоріях,
акцент у них все одно ставиться на середні класи [2].
Розгляд провідних теорій стосовно середнього класу та сучасного стану
економіки, не те що поглиблюють знання і його розуміння, а викликають
чимало питань. Безліч думок та підходів суперечать один одному, особливо
соціальні та економічні критерії визначення середнього класу. Глобалізація та
інформатизація економіки на стільки змінили суспільство та характер
виробництв, що економічного опису, здавалося б абсолютно економічної
категорії, не достатньо.
Складність у дослідженні середнього класу полягає не лише в аморфності
його трактування, а й у кількісному визначенні. Існує безліч статистичних
досліджень щодо розподілу доходів населення, соціального забезпечення, але
завжди присутній певний лаг, зумовлений певними чинниками.
Для того щоб створити в країні ефективний середній клас, необхідно
розробити теоретичні концепції алгоритму його створення та підтримання.
Вирішити суперечні питання, щодо його функцій та необхідності, розробити
систему ефективних мотиваційних важелів, що спонукатимуть населення не
плисти за течією, а докладати всіх зусиль для покращення свого життя та
загального стану в країні і суспільстві. Теоретичну основу цього можливо
створити, якщо поєднувати при розгляді середнього класу його економічну та
соціальну основи.
Розгляд середнього класу як предмету сучасної політичної економії
дозволить вирішити суперечності у класових теоріях та наглядно показати
необхідність його формування в умовах сучасних економічних трансформацій.
Політекономічна точка зору дослідження надасть змогу вивчення законів
взаємозв’язків середнього класу з іншими стратами, взаємозв’язків людей в
середині класу та реалізації економічних соціально-культурних потреб
населення.
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Серед сучасних економічних парадигм найбільш достовірною багато
видатних дослідників вважає цивілізаційну парадигму, за допомогою якої
відносно легше можна систематизувати доступні знання й інформацію, а також
сформулювати придатні до практичного застосування економічні теорії.
Реалістична методологія є дуже важливою для суспільствознавчих наук,
серед яких економічна теорія відіграє одну з провідних ролей. Цивілізаційна
парадигма передбачає, що в центрі дослідження повинна бути людина, яка діє в
реальному середовищі [1, с. 14]. Середовище життя людини у свою чергу
визначається складністю будови і багатовимірністю простору у конкретному
часі. Воно формується у взаємозв’язку різних ієрархічних рівнів системи світу,
а також визначається внутрішніми зв’язками між складовими системи
суспільства з урахуванням природних умов життя останнього. Наявність
достатньо великої кількості економічних напрямів, течій, теорій не означає, що
вони суперечать одна одній. Воно може означати тільки те, що не є
віднайдений для них всіх спільний знаменник, бракує об’єднавчої ідеї для
формування єдиної системи економічних наук, гармонійно співпрацюючих
одна з одною. Схоже окреслює ключову проблему методології сучасної
економічної науки і С.В. Степаненко [2, с. 6]. Можна довго сперечатися до якої
галузі наук слід віднести економіку, що вважати в ній визначальним, але
орієнтуючись на провідну роль в ній людини, ми повинні спершу чітко
розібратись ким є людина. На основі цих знань виникає можливість
сформувати чітку логіку перебігу всіх економічних явищ і процесів. Саме таку
перспективу, такий потенціал надає економічним науковцям цивілізаційна
парадигма дослідження. Власне, місія економічної теорії, на думку
С.В. Степаненка, полягає у реалізації чотирьох її функцій – пізнавальної,
світоглядної (ідеологічної), методологічної та практичної [2, с. 13].
Взявши за відправний і центральний пункт пізнання господарства людину,
ми вже не можемо відокремитись від потреби використання філософських,
психологічних, біологічних тощо знань про останню. Крім того, особливість
будь-якого сучасного наукового дослідження в тому, що окрім наукових знань і
досвіду все частіше враховують також і ненаукові знання [3, с. 110]. Ось, до
прикладу, просте питання: яким є основне завдання економічної діяльності?
Прибуток. Так, проте це є в даному контексті узагальнюючий термін. Під
прибутком часто розуміються гроші. Але гроші – це лише умовний знак тих
товарів, яких ми потребуємо, які для нас мають корисність. Відповідно, метою
економічної діяльності є отримання необхідних для повноцінного життя благ.
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Якщо одним словом, то це – життєзабезпечення, при чому не на певний період,
а в динаміці з розрахунком на розвиток (розширене відтворення). Під таким
кутом зору розвиває свою думку щодо цілі економічної системи і
С.В. Степаненко [2, с. 32].
Етимологічно економічна діяльність пов’язана з упорядкуванням свого
«дому» відповідно до певних законів. Ці закони можуть бути як природними,
так і моральними (або ж юридичними). Ширина ж можливих значень слова
«дім» дає можливість пояснити його як те реальне середовище, в якому живе
людина. Це середовище, відповідно до принципів цивілізаційної парадигми,
має таку ієрархічну структуру: людство – світові цивілізації – регіон сусідських
держав – конкретне суспільство [1, с. 60]. У свою чергу, суспільство має такі
чотири складові: соціальну, політичну, економічну та духовно-культурну. Воно
функціонує та розвивається в особливих природних та кліматичних умовах.
В жодному конкретному суспільстві блага, що необхідні для повноцінного
життя людини, не обмежуються матеріальними благами. Більше того, розвиток
техніки і технологій повинен сприяти тому, щоб скорочувати час на
виробництво матеріальних благ і залишати більше часу і можливостей для
отримання благ духовно-культурних, а також для соціального і духовного
розвитку. В сучасному світі ми є свідками «перенесення акценту з фізичної,
мускульної сили людини на силу її інтелекту, на роботу її мозку і душі»
[4, с. 95]. Тобто «дух, вкладений у людське тіло, щораз більше позбувається
залежності від цього тіла, ніби від пут, і здобуває собі щораз більше ступенів
свободи» [4, с. 95]. З уваги, щоправда, випадає той принцип розвитку, який мав
би забезпечити якісне функціонування тих сфер виробництва, які позбуваються
своєї «популярності», тобто сільського господарства, і промисловості. Як
свідчить велика кількість голодуючих, а також страждаючих від забруднення
довкілля людей, згадані виробництва не можуть бути в сучасних умовах
автоматично ефективними. Відповідно економіка не виконує своєї мети –
досягнення добробуту для кожного.
Тут важливо згадати про економічну школу фізіократів. Починаючи від
них, теорія фізичної економії перейняла реалістичне розуміння структури
економічної системи. Представники фізичної економії також поділяють
суспільство на три класи: продуктивний (сільське господарство, рибальство,
лісництво), безплідний клас (промисловість) і клас нематеріального
виробництва, що включає в себе два підкласи – людей творчих професій з
одного боку і державну владу з її інституціями – з другого [4, с. 90–91]. Цю
думку активно розвиває і поглиблює М.Д. Руденко [5, с. 87–98]. Принцип
поділу полягає в тому, що продуктивний клас має справу з живою природою,
безплідний – з неживою, а клас нематеріального виробництва – з духовнокультурними благами, діяльністю розуму. Тобто маємо три компоненти світу:
живе, неживе і розумне.
Ефективність економічної підсистеми суспільства можливо визначити
лише за мірою її сприяння життю людини. Тобто, те, що не сприяє відтворенню
живого, не може вважатись ефективним. Постає необхідність у становленні
185

ПАРАДИГМАЛЬНІ ЗРУШЕННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ ХХІ СТ.
адекватного співвідношення між живим, неживим і розумним, особливо що
стосується розподілу виробленого продукту в широкому розумінні останнього.
Відповідь на поставлену задачу також можемо знайти у представників фізичної
економії: окрім людей, «харчування» потребують також і тварини, і земля.
Лише за умови забезпеченості необхідним усіх трьох: селянина, худоби і землі
– можливе продуктивне сільське господарство, яке належить до основ
цивілізаційного розвитку суспільства.
Вирішивши проблему свідомого упорядкування економіки, на черзі
отримуємо проблематичні питання, які є предметом економічних дисциплін, що
вивчають міжсуб’єктні взаємини – соціальні, політичні, економічні і духовнокультурні. У пошуку відповідей на ці питання керівними стають принципи
цивілізаційної парадигми.
Виняткове місце в прогресі людства відіграють процеси диференціації та
інтеграції. Вони приводять суспільство в рух і тим більше формують його як
живий організм, зберігаючи від розпаду. З такої позиції можна пояснити також
процеси глобалізації і запропонувати рішення для ефективного функціонування
людських спільнот у їх цілісності. Ми схильні вважати, що саме на локальному
рівні створюється вирішення глобальних проблем. Це можна назвати
природним, а отже об’єктивним, законом. Земна біосфера наповнена великою
кількістю екосистем, які є відносно відокремленими, але водночас
взаємопов’язаними між собою. За аналогією, можемо сказати те саме і про
людські суспільства. Тому, природно, паралельним процесом посилення
глобалізації є, певна локалізація людських спільнот, які можуть бути відносно
самодостатніми.
Беручи такий принцип за фізико-економічний, ми намагаємось показати,
що органічне вплетення надбань фізичної економії до нової методології –
цивілізаційної парадигми – здатне, на нашу думку, запропонувати вирішення
низки нагальних сучасних проблем, тобто: 1) створити базу інструментів і
принципів дослідження, сформулювати основну ідею економічного життя, та й
життя загалом, завдяки чому система економічних наук і теорій отримує
об’єднуючий ґрунт; 2) в практичному сенсі: сприяти більш адекватному
вирішенню проблем бідності, соціальної справедливості, економічної
ефективності, екології, самостійного розвитку держав тощо.
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ЗАКОНИ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
ТА ЗАКОНИ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА:
ДІАЛЕКТИКА ЇХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ
У СУЧАСНІЙ ТЕОРЕТИЧНІЙ ДУМЦІ
Закон як категорія відображає найбільш суттєві риси, типові причиннозумовлені зв’язки та взаємозалежності у функціонуванні та розвитку явищ і
процесів. Закон – це завжди об’єктивні, сталі, зумовлені внутрішніми
особливостями та протиріччями зв’язки та закономірності. Проте, кожний
наступний період розвитку суспільства та економіки характеризується певним
унікальним та новим набором протиріч та проблем, які формують нові базові
теоретико-методологічні підходи до їх дослідження. Отже, якщо говорити про
основні закони функціонування та розвитку економічної та суспільної систем,
то вони з часом змінюють форми прояву, хоча за своєю суттю залишаються
сталими.
Отже, в сучасних реаліях закони розвитку суспільства та закони ринкової
економіки, а також протиріччя, що виникають між ними набувають абсолютно
нових форм. Під впливом соціально-економічних змін в умовах становлення
глобально-інформаційної економіки активізуються й дискусії стосовно
спроможності сучасної економічної теорії пояснити, проаналізувати і
запропонувати шляхи розвитку нового типу ринкової економіки та суспільства.
У функціонуванні сучасного суспільства та економічної системи можна
виділити ряд новітніх тенденцій, які в своїй сукупності свідчать про перехід до
нового типу суспільної, а з нею і економічної системи. До таких тенденцій
можна віднести такі:
1. Глобалізацію, процес, завдяки якому національні економіки стають
частиною глобального процесу виробництва.
2. Фінансіалізацію або гіпертрофоване домінування фінансового сектору в
сучасній економічній системі.
3. Інформатизацію, яка характеризується швидкістю та динамічністю змін,
що призводять до девальвації простору та ревальвації часу. За таких умов
швидкість прийняття рішень стає чи не найголовнішим фактором
конкурентоспроможності економічних агентів.
4. Інтелектуалізацію – перетворення інформації та знань на двигун
інноваційного розвитку, а також підвищення ролі людини – носія знань – в
цьому процесі.
5. Соціалізацію як наслідок вищезазначених процесів в сучасному
суспільстві, що призводить до підпорядкування економічних процесів
інтересам розвитку людини та суспільства в цілому [1, c. 5].
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Отже, динамічні процеси та протиріччя, що притаманні новим формам
економічної системи та суспільства, в якому вона функціонує, ще не знайшли
свого повного відображення в теоретичних концепціях. Проте сучасна
економічна теорія пропонує нові погляди на основоположні суспільноекономічні протиріччя та закони.
В сучасних наукових теоріях можна виділити 3 основні напрями:
неокласичний як мейнстрим сучасних досліджень, неортодоксальний напрям,
основою якого є посткейнсіанство та інституціоналізм, а також соціальноекономічний напрям, що сформувався на перетині економіки та соціології та є
наслідком тенденції до соціалізації економіки.
Неокласичний напрям досі залишається домінантним в економіці та
суспільних науках, адже його основні засади є основоположними для сучасної
економічної системи. Неокласичні теорії в основі своїй мають принципи
оптимізації, рівноваги та розглядають раціонального індивіда. До нього, крім
неокласики, можна віднести також неокласичний синтез, нове кейнсіанство,
германський неолібералізм, економічний ультралібералізм неоавстрійської
школи, неоінституціоналізм тощо [2, c. 42].
Неокласика базується на таких положеннях, які виключають проблему
нееквівалентності в розподілі доходів:
1) про існування кількох факторів виробництва, які однаково (хоча не в
однаковій мірі) беруть участь у створенні нової (доданої) вартості (цінності)
товару (блага). Цими факторами є праця, капітал, земля, підприємницька
здатність, інформація (знання);
2) про залишкове походження прибутку як винагороди фактора
«підприємницький хист». При цьому питання про джерела прибутку як такого
залишається відкритим: якою мірою він є результатом привласнення
економічних рент від використання всіх інших факторів, винагородою
підприємництва як особливого виду праці, що не врахований у функції КоббаДугласа, платою за ризик, результатом сприятливої кон’юнктури або штучно
створених бар’єрів у галузі.
3) про первинність сфери обміну. Перш за все, у сфері обміну формується
система рівноважних цін, яка в умовах досконалої конкуренції, при відсутності
ринкових недосконалостей забезпечує вбудовану ефективність по Парето;
4) ототожнення рівноваги, еквівалентності і справедливості. Неокласики
розглядають рівноважні моделі, які представляють собою певний сталий стан,
що задовольнить всіх учасників угоди (обміну). З цього виходить положення
про те, що рівноважний стан забезпечує не тільки еквівалентність, а й ринкову
справедливість – в лібертаріанському сенсі [3, с. 28–29].
Отже, в сучасна неокласична теорія базується на законах ринку та
ринковому розподілі. Проте, неокласична парадигма привела глобалізовану
капіталістичну економіку до фінансово-економічної кризи, тому все частіше
піддається жорсткій критиці. При цьому головним опонентом найчастіше
визнають інституціональне спрямування, яке дотримується пропонованої
парадигмальної ідеї: вибір належить інституціональним засадам, які
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спрямовують економічні чинники на загальний добробут та мінімізують
проблеми, пов’язані з нерівністю.
Представники
неортодоксальних
сучасних
економічних
теорій
відрізняються саме непогодженням з основними постулатами неокласичної
течії. В противагу завуальованому нееквівалентному розподілу, вони
намагаються врахувати ці недоліки, розширивши коло своїх досліджень,
враховуючи особливості конкретних економічних систем. На противагу
неокласиці, в ортодоксальних економічних теоріях посилюється зв’язок з
суспільними науками та їх вплив на економічну складову дослідження загалом.
Набувають особливого значення невизначеність економічного середовища
та нераціональність поведінки індивідів.
Неортодоксальна економічна теорія традиційно охоплює неортодоксальне
кейнсіанство (посткейнсіанство), традиційний і сучасний інституціоналізм
класичного напряму, французький інституціоналізм (економіка угод і теорія
регуляції), еволюційну економіку, поведінкову економіку, неортодоксальну
теорію добробуту, соціальну економіку, політичну економію, неомарксизм,
ліворадикальну критику капіталізму, західноєвропейську соціал-демократичну
думку [4, с. 162–163].
Інституціональна теорія сферу дослідження виносить за рамки суто
економіки, вивчаючи також соціальні та етичні інститути. В контексті
порівняння з неокласичним напрямом, ця різниця є принциповою, адже тут
рівновага не залежить суто від економічних факторів.
Представник інституціоналізму Дж. Ролз до базових інститутів та
постулатів в своїй теорії відносить: 1) «справедливу конституцію», що може
забезпечити «свободи рівного громадянства», «справедливу цінність політичної
свободи»; 2) інститут вибору правителя, який підкріплюється «чесною рівність
можливостей»; 3) інститути підтримання «рівних шансів на освіту і культуру
для людей з подібними даруваннями і мотивацією за допомогою субсидування
приватних шкіл, або створення системи суспільних шкіл»; 4) усунення
«монополістичних обмежень і бар’єрів»; 5) гарантування урядом соціального
мінімуму «за допомогою таких засобів, як диференційовані доплати до доходу
(так званий негативний прибутковий податок)» [5].
В посткейнсіансіанській теорії ми також знаходимо дослідження з приводу
причин нееквівалентності розподілу. Глибинною причиною відсутності
принципу еквівалентності можна вважати неоднорідність факторів
виробництва, що унеможливлює порівняння принесеного ними доходу [6].
Неомарксизм відмовляється вiд принципу першості виробничих відносин у
межах здорового суспільства, хоча i визнає, що елементи її існують у
суспільствах сучасних, точніше, постіндустріальних, проте вони тут скоріше
символічні. Якщо в K. Маркса питання формування цінностей залишалося
відкритим, адже першочергово потрібно позбутися економічної нерівності, щоб
вільно вступати у дискурс про природу духовних основ, тo неомарксисти
розглядають необхідність переходу вже не вiд однієї економічної формації дo
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іншої, a скоріше вiд однієї ціннісної системи дo іншої, якщo їй не протилежної,
тo принаймні значно відмінної.
Концепції Е. Фрома, М. Горкхаймера, Т. Адорно тa більшою мірою
Г. Маркузе стосуються аналізу соціально-психологічних характеристик як
усього постіндустріального суспільства, тaк i окремих його учасників, тa
сприяють, вiдпoвiднo, певному баченню свободи з точки зору психологічних
характеристик особи, яка опинилася у такому соціальному просторі.
Отже, особливості сучасної економічної системи та основні тенденції її
розвитку впливають і на вектор розвитку сучасних економічних теорій. Наголос
у сучасних дослідженнях зміщується на дослідження соціальних ефектів на
економічну рівновагу. Основним питанням в цій системі стає гармонізація
соціальних інтересів з розвитком економіки, збільшення ролі індивіда в
суспільстві.
Список використаної літератури
1.

2.

3.

4.
5.
8.

Базилевич В.Д. Сучасна економічна теорія: у пошуках нової парадигми /
В.Д. Базилевич // Вісник Вісник Київського національного університету
імені Тараса Шевченка. Серія Економіка. 2013. – Вип. 146. – С. 5–7.
Худокормов А. Современная экономическая теория Запада (обзор
основных тенденций) / А. Худокормов // Вопросы экономики. – 2008. –
№ 6.
Малкина М.Ю. Три основных подхода к проблеме эквивалентности
распределения
доходов
/
М.Ю.
Малкина
//
Современная
институциональная теория. – 2013. – Т. 5 – № 1. – С. 21–41.
Родіонова Л. Напрями розвитку економічної теорії на початку ХХІ ст. /
Л. Родіонова // Вісник ТНЕУ. – 2014. – № 2. – С. 159–170.
Роулз Дж. Теория справедливости / Научн. ред. проф. В.В. Целищев; пер. с
англ. – Новосибирск: Изд-во Новосибирского университета,1995. – 512 с.
Малкина М.Ю. От теории равновесия – к новой теории эксплуатации /
М.Ю. Малкина // Terra economicus. – 2011. – Т. 9. – № 4. – С. 15–22.

191

ПАРАДИГМАЛЬНІ ЗРУШЕННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ ХХІ СТ.
А.А. Чинчик, здобувач,
Харківський державний автомобільно-дорожній університет
КОНЦЕПЦІЯ ОПОДАТКУВАННЯ М. АЛЕКСЄЄНКА
Формування національної фінансово-економічної системи залежить,
насамперед, від інституту податку. При цьому надзвичайно важливим з
теоретичного і практичного боку є розуміння сутності податку як системи
взаємодіючих елементів, що має ядро, «захисний пояс», мету та інші характерні
ознаки. Становлення теорії оподаткування, як цілісної наукової концепції,
пов’язано насамперед з працями відомих у світі фінансово-економічної науки
дослідників: А. Сміта, Д. Рікардо, Д.-С. Мілля, Л. Штейна та ін. Вагоме місце в
цій царині економічного знання належить також дослідженням українських
вчених, які брали активну участь у розробці її понятійно – категоріального
апарату, загальних принципів та окремих напрямів. На особливу увагу
заслуговують праці М. Алексєєнка, І. Франка, В. Навроцького,
М. Яснопольського, Т. Єфименко, А. Соколовської та ін.
Серед цієї когорти представників української економічної думки звернемо
увагу на погляди провідного науковця в галузі державних фінансів
М. Алексєєнка (1848–1917). Його концепція державних доходів та
оподаткування цікава насамперед тим, що він розглядав оподаткування,
фіскальну діяльність як невід’ємні складові будь-якої державності в її
історичному поступі, резонно ставлячи запитання: «Яким чином здійснити
справу так, щоб виконання державних завдань не призвело до найбільшої
безгосподарності?» [1, с. XIV].
І не тільки теоретично. Працюючи професором кафедри фінансового права
Харківського університету та будучи його ректором (1890–1899), як фахівець
М. Алексеєнко неодноразово залучався до різноманітних урядових комісій.
Ставши депутатом ІІІ та ІV Державної думи очолював її бюджетний комітет
[2, с. 20].
Серед основних засад концепції М. Алексєєнка слід відзначити
державоцентризм. «Загальне призначення держави український економіст, як
зауважує В. Небрат, – бачив у створенні умов для нескінченного прогресу
людства, сприянні щастю людини, наданні їй можливості й засобів досягати
особистого, господарського та суспільного розвитку. Відповідні умови може
створити держава, але це завдання не по силі окремій людині – у цьому й
полягає ідея суспільного життя» [3, с. 159]. При дослідженні держави особливе
місце вчений відводив науці про народне господарство, яка повинна, на його
думку, знаходитись у тісному зв’язку із загальною наукою – суспільною
економією, використовуючи її основні положення й принципи. «Якщо
розглядати науку про державну діяльність з точки зору пропозиції й з точки
зору попиту, то на цій підставі її можна розділити на управління й фінанси. До
предмету першої належить процес виробництва державою різноманітних благ,
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до іншої – оплата благ, які надає держава, тобто податки, мито, державний
борг» [3, с. 160], – стверджував М. Алексеєнко.
У зв’язку з цим цікавою є думка вченого з приводу податків у яких він, з
одного боку вбачав тісний зв’язок з політичними явищами, вважаючи їх
елементами розподілу, складовою частини ціни, з іншого, – трактував їх як
оплату за послуги держави, зокрема наголошуючи, що «податки можна
розглядати як примусові платежі за послуги державного управління населенню
у правовому, культурному і господарському відношенні» [4, с. 16]. Він
підкреслював особливий характер цих послуг, адже умовах ринку всі блага
мають свою ціну, що встановлюється співвідношенням попиту й пропозиції.
Виходячи із специфіки державних послуг, то проблема виникає в особливостях
«ціноутворення», а саме: замість попиту виступає визначення урядом певних
завдань, що мають відображати дійсні потреби населення, найбільш значимі
цілі суспільства; замість суперництва виробників і доходів споживачів межею
витрат є податки. Якщо в приватному секторі економіки суперництво, закон
попиту і пропозиції сприяють ефективному використанню ресурсів, то як бути з
господарською діяльністю держави за відсутності змагання й конкуренції?
[1, с. XIV]. Натомість обґрунтуванням величини цих примусових платежів, на
думку вченого, виступають загальні витрати на державне управління, яке в
свою чергу забезпечує умови для господарської та будь – якої іншої діяльності.
Цікавою є також думка М. Алексєєнка щодо перекладання податків, що
фактично означає перерозподіл народного доходу. У зв’язку з цим він пропонує
розглядати систему розподілу і вплив податку на суспільно-економічні
відносини. За основу свого постулату вчений пропонує починати дослідження з
підприємця як центру економічної діяльності. Виходячи з того, що розподіл
доходів є похідним від того чи іншого способу виробництва, професор
М. Алексєєнко запропонував звернутись саме до виробництва, розглянути
співвідношення сил, задіяних у його організації. Таким чином, не обмежуватись
дослідженням перекладання тільки у сфері обміну. Так він звертає увагу, що
саме у виробництві створюються блага, які служать основою для формування
доходів, виробництво відшкодовує всі затрати. Вихідною точкою дослідження
перекладання має бути аналіз дійсної форми виробництва, яка визначає
розподіл народного доходу між різними класами, твердив економіст, а значить
– і їх спроможність до дійсної сплати податків [5, с. 5]. В загальному питання
зводилося до витрат виробництва і їх впливу на ціноутворення, а вчення про
перекладання податків значилося похідним від теорії цінності. Як зауважує
В. Небрат «На той час в економічній науці не було єдності щодо концепції
цінності, тому й проблему перекладання неможливо було вирішити за браком
теоретичної бази» [3, с. 166]. Разом з тим М. Алексєєнко звернув увагу на
еволюцію інституту податку, а саме «від подушного й рівного до прибуткового
пропорційного, а пізніше – прогресивного».
Особливо хочеться акцентувати увагу на тезі М. Алексєєнка про те, що
податки мають відповідати доходам. Він стояв на гуманістичних позиціях і був
прихильником звільнення від оподаткування найменших доходів, що становили
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мінімум засобів існування. «У межах цього мінімуму, йдеться про задоволення
базових, обов’язкових потреб; тут не може бути мови про довільне, примхливе
споживання. Коли дохід обмежується мінімумом, тоді власне немає змоги
сплачувати податок, оскільки, як би не була потрібна держава, на утримання
якої йдуть податки, задоволення першочергових людських потреб (у їжі,
тілесній і духовній, в одязі, житлі й т. ін.), все ж таки, має бути пріоритетом»
[4, с. 23], – констатував вчений
В загальному, український учений на основі ідей багатьох зарубіжних
вчених, а також традицій української фінансово-економічної культури
намагався підпорядковувати принципи оподаткування засадам справедливості
та господарської доцільності. Зокрема, він запропонував трактування природи й
сутності податку на основі ідеї держави як інституції для задоволення
суспільних потреб та розвитку особистості, започаткувавши у теорії
оподаткування перехід від визначення форм податків до побудови цілісної,
економічно ефективної та юридично виваженої податкової системи [3, с. 169].
Отже, аналіз концептуальних засад оподаткування М. Алексєєнка засвідчує про
славні традиції української економічної думки щодо актуальних проблем
розвитку господарства, генетико-еволюційного мислення та інноваційні
підходи до вирішення насущних суспільно-економічних проблем.
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Секція 2.
СТРАТЕГІЇ ТА МОДЕЛІ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ
І.Ф. Радіонова, д-р екон. наук, проф.,
ДВНЗ «Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана»
АНАЛІЗ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
ЯК ПРЕДМЕТ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
Економічна теорія як фундаментальний економічний аналіз – це сенс, який
традиційно вкладається в зміст цієї науки її видатними представниками,
наприклад,
автором
найбільш
відомого
підручника
«Економікс»
П. Самуельсоном [1]. Макроекономічна теорія як складова загальної
економічної теорії, маючи своїм предметом цілісність національної економіки,
у особливий спосіб імплементує аналіз макроекономічної політики в предмет
власне економічної теорії. Йдеться про те, що економічна теорія та аналіз
макроекономічної політики частково мають спільний зміст (рис.1).

Аналіз
макроекономічної
політики

Економічна
теорія як
фундаментальний
аналіз

Рис.1. Зв’язок економічної теорії та аналізу макроекономічної політики
Аргументи на користь спільного змісту знаходимо у більшості підручників
макроекономіки. Наприклад, сучасний підручник макроекономіки Д. Бланшара
та Д. Джонсона [2] завершується розділом «Повернення до політики», у якому
узагальнюється те, про що йшлося з приводу можливостей фіскальної та
монетарної політики у макроекономічному регулюванні.
При зясуванні зв’язку між економічною теорією та аналізом
макроекономічної політики постають два питання: по-перше, про «зону
перетину» їх змісту, по-друге, про ту частину аналізу макроекономічної
політики, яка виходить за межі економічної теорії.
«Зоною перетину» фундаментального аналізу – економічної теорії та
аналізу макроекономічної політики, на наш погляд, є обґрунтування
дедуктивним шляхом макроекономічних наслідків застосування певних
фіскальних та монетарних інструментів. Логіка такого обґрунтування подається
у макроекономічних моделях з використанням прийомів графічної візуалізації,
як, наприклад, у моделях IS-LM-BP, NX-(NS - I) тощо.
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Результати (висновки) дедуктивного аналізу залежать від припущень про
умови, в яких здійснюється макроекономічна політика, а саме: тривалість
періоду (короткий або довгий), стан, у якому перебуває економіка (повного або
неповного використання ресурсів, високої або невисокої інфляції), властивості
зовнішньоекономічної моделі (більш або менш відкрита економіка), режим
валютного курсу (більш «плаваючий» або більш «фіксований»), характер
очікувань економічних суб’єктів тощо. Після фінансової кризи 2008–2010 рр.
робляться спроби уведення в аналіз політики в якості умови існуючу модель
фінансів (більш або менш «спекулятивні»).
Особливим проявом деталізації дедуктивного обґрунтування наслідків
макроекономічної політики, на наш погляд, можна вважати, так званий
«трансмісійний аналіз». Від звичайного модельного теоретичного аналізу він
відрізняється акцентом на передавальних елементах імпульсів, які отримує
національна економіка від органів фіскальної та монетарної влади. Продуктом
такого аналізу, зазвичай, стають «логічні ланцюжки», де на початку
віддзеркалено походження регулюючого імпульсу, а в кінці – ймовірний
результат. Наприклад, монетарний канал в межах субканалу банківського
кредитування подається так:
M↑ → Депозити↑ → Ліквідність банків↑ → Кредити банків ↑ → I↑ → Y↑
(де M, I, Y – відповідно, пропозиція грошей, національні інвестиції, ВВП )
Зміст аналізу макроекономічної політики, який виходить за межі
економічної теорії, не є достатньо обґрунтованим [3]. Це свідчить про те, що
наука з назвою «Аналіз макроекономічної політики» перебуває на етапі
формування (становлення).
На наш погляд, структура змісту і предмет цієї науки пов’язані з
обґрунтуванням та практичною реалізацією особливого інструментарію
(підходів) до аналізу макроекономічної політики. У якості можливих підходів
може бути визнано, принаймні, такі:
- «процесуальний підхід»,
- підхід на основі оцінювання результатів,
- підхід на засадах концепції Governance,
- підхід з позицій бенчмаркінгу.
Особливістю «процесуального підходу» є акцентуванням уваги на основних
елементах процесу прийняття та реалізації управлінських рішень, а саме на:
- змісті цілей політики та достатності засобів, суперечностях цілей та
засобів реалізації політики,
- «стандартах успішності» макроекономічної політики,
- змісті та суперечностях інтересів «стейкхолдерів», «бенефіциаріїв» та
«реципієнтів» макроекономічної політики,
- впливі інституційного середовища на реалізацію цілей політики.
Підхід
на
основі
оцінювання
результатів
ґрунтується
на
багатоваріантному тлумаченні змісту поняття «результат». В макроекономічній
політиці загальним результатом зазвичай вважається досягнення стабільності
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національної економіки. Відтак, аналіз з позицій результату може ґрунтуватись
на оцінюванні таких її (стабільності) параметрів, як:
- міра відхилення фактичних макроекономічних показників від їх
рівноважних значень.
- міра наближення фактичної мінливості (волатильності) пов’язаних
макроекономічних змінних до її оптимальних значень мінливості,
- міра досягнення сформульованих й офіційно визнаних урядом «таргетів»
щодо деяких макроекономічних показників, як, наприклад, інфляції, грошової
пропозиції, коливання курсу тощо,
- міра дотримання визнаних наукою та практикою державного
регулювання об’єктивних правил фінансової та монетарної політики (попри те,
чи визнані ці правила урядом офіційно) [4].
Застосування підходу з позицій оцінювання результату макроекономічної
політики ускладнюється відсутністю обґрунтованої бази для порівняння про
визначенні міри наближення чи відхилення від певних макроекономічних
параметрів. Маємо на увазі те, що достатньо важко розрахувати рівноважні
значення випуску, загального рівня цін, зайнятості, ресурсів тощо або
оптимальні значення мінливості коливань сукупних витрат, курсів валют,
надходжень до бюджету тощо. Достатньо суперечливі результати – від
позитивних до нейтральних та негативних для окремих країнах – дає практика
встановлення таргетів. Це може використовуватись як аргумент проти
використання цільових макроекономічних показників як бази порівняння при
оцінюванні результатів макроекономічної політики. Фіскальні та монетарні
правила макроекономічної політики при їх поданні у вигляді граничних значень
макроекономічних показників, як, наприклад, правило неперевищення
витратами на обслуговування державного боргу певної частини видатків
державного бюджету, також вимагають серйозного економетричного
обґрунтування. Без нього оцінювання результатів макроекономічної політики за
оцінкою дотримання правил втрачає свій сенс.
Підхід на засадах концепції Governance є оцінюванням не стільки
безпосередніх макроекономічних результатів, скільки «віддалених» наслідків
макроекономічної
політики.
Можливість
його
застосування
в
макроекономічному аналізі передбачає визнання припущення про те,
«цінностями» політики є не лише досягнуті цілі, а й те, як вони досягались. При
цьому передбачається, що гарні інструменти не можуть спричиняти погані
наслідки.
Концепція Governance передбачає оцінювання власне держави як суб’єкта,
що здійснює макроекономічну політику. Ґрунтуючись на цій концепції, можна
використовувати дуже широку інформаційну базу WGI (Worldwide Government
Indicators), створену Світовим банком [5].
Структурними елементами бази WGI є блоки інформації, присвяченої
шістьом показникам діяльності держави, а саме: вибору й підзвітності,
політичній стабільності, ефективності урядування, якості регулювання,
верховенству права, контролю над корупцією. Індикатори для кожної країни з
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бази WGI побудовані у такий спосіб, що показують відсоток країн, що
знаходяться у гіршій ситуації, ніж аналізована країна. Отже покращання
ситуації означає зростанням цієї частки.
Найбільший потенціал для використання в аналізі макроекономічної
політики, на наш погляд, має показник якості регулювання, який характеризує
«здатність уряду забезпечувати раціональну політику і правила, що
забезпечують розвиток приватного сектора».
Порівнюючи динаміку традиційних макроекономічних показників з
динамікою показників якості державного регулювання на основі індикаторів
WGI, можна робити певні узагальнення щодо інституційного забезпечення
макроекономічної політики.
Підхід з позицій бенчмаркінгу – оцінювання на основі міжкраїнового
порівняння – є інструментом визначення найбільших «провалів», або, навпаки,
найбільших надбань макроекономічної політики. Для такого аналізу необхідно
у кожному конкретному випадку здійснювати відбір сфер (або їх елементів) для
порівняння, індикаторів для оцінювання кожної сфери (або структурного
елемента), відбір країн для формування тієї групи, на тлі середніх показників
якої
відбуватиметься
оцінювання.
Якщо,
наприклад,
оцінюється
макроекономічна політика у фінансовій сфері, то бенчмаркінг передбачає
врахування усіх складників фінансової сфери та обґрунтування набору
індикаторів (показників) для кожного з них. Якщо в групу країн для порівняння
відібрано країни зі значно гіршими показниками фінансової сфери, то
результати аналізу виявляться штучно поліпшеними, а отже необ’єктивними.
Ми робимо висновок про те, що фундаментальною основою
макроекономічного аналізу є макроекономічна теорія, а щодо спеціального
змісту цієї галузі знань існує необхідність подальших уточнень для досягнення
більшої визначеності предмету.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ РОЛИ И ФУНКЦИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ
В СТРАНАХ С НЕУСТОЙЧИВЫМИ ЭКОНОМИКАМИ
Масштабность
последнего
мирового
финансового
кризиса
и
необходимость разработки превентивных мер по недопущению таких кризисов
в будущем явились катализатором для дискуссий о приоритетности целей и
степени автономности центральных банков в реализации политики обеспечения
макроэкономической стабильности [1, с. 167–172; 2, с. 23–25; 3, с. 7–8].
Имеющее место расширение полномочий центральных банков
обуславливает их ответственность за поддержание ценовой стабильности, а
также обеспечение финансовой стабильности и содействие экономическому
росту [4, c. 6, 21, 25; 5, c. 19–26].
Особый статус и специфика деятельности центральных банков
формировались исторически и обусловлены несколькими факторами.
Во-первых, это связано с исключительной ролью центральных банков в
формировании и функционировании современных денежных систем,
основанных на фиатных деньгах, а также с выполнением ими функций
эмиссионных центров. Во-вторых, центральный банк как орган
государственного управления в своей деятельности должен в равной степени
учитывать как интересы государства, так и интересы бизнеса, при этом
оставаясь независимым при разработке и реализации своей стратегии и тактики
как от других органов государственного управления, так и от влияния
субъектов рынка. В-третьих, поскольку денежно-кредитная политика является
частью экономической политики государства, последняя не должна довлеть над
центральным банком в процессе принятия решений относительно эмиссии
денег и управления денежно-кредитным рынком. Особенно это касается
соотношения
денежно-кредитной
и
налогово-бюджетной
политики,
взаимодействие которых должно осуществляться на принципах доминирования
первой над второй. В-четвертых, даже в развитых странах всегда существует
опасность влияния на центральный банк со стороны отдельных политиков или
политических партий с целью достижения своих политических или
корпоративных интересов.
Вместе с тем, в странах с неустойчивыми экономиками центральный банк
по-прежнему рассматривается как антикризисный оператор, а не как институт
развития, призванный содействовать правительству в реализации структурных
реформ, прежде всего, в финансовом секторе [6, с. 32].
Реализуя свои функции, центральные банки в странах с неустойчивыми
экономиками постоянно сталкиваются с необходимостью выбора между
ценовой и финансовой стабильностью, обеспечением устойчивости денежно199
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кредитного рынка и поддержанием экономического роста. Как свидетельствует
мировой опыт, недостаточный уровень развития финансового сектора
сдерживает экономический рост, а чрезмерно высокий – содействует
возникновению системных рисков.
В данной группе стран наблюдается тенденция к снижению уровней как
политической, так и операционной независимости центральных банков:
снижение политической независимости объясняется сложностью возникших
проблем, имеющих системный характер, а снижение операционной
независимости является следствием снижения политической независимости
[3, с. 9]. Такая двойственность может иметь далеко идущие последствия,
связанные с нарушением условий функционирования центральных банков.
В условиях роста государственного долга и реализации принципа
«бюджетного доминирования» наблюдается ослабление монетарной политики в
пользу бюджетно-налоговой политики. В такой ситуации реализация
финансовой политики государства осуществляется «в ручном режиме», что не
всегда оправдано с точки зрения реализации стратегических целей
[7, c. 550–552]. В связи с бюджетным доминированием в странах с
неустойчивыми экономиками происходит резкое возрастание роли рынка
государственных ценных бумаг и, как следствие, увеличение объемов их
монетизации центральными банками, что, несомненно, провоцирует
формирование кептивного рынка государственного долга, деформируя как
характер монетарной политики, так и основополагающие принципы
функционирования рынка капитала.
Состояние на рынке государственных ценных бумаг приводит к
деформированию процентной политики центральных банков, а роль учетной
ставки центрального банка ослабевает. К тому же, увеличение объемов
приобретаемых баками государственных ценных бумаг снижает стимулы
банковского кредитования и деформирует кредитный рынок [3, с. 10].
Отличительной особенностью функционирования современных денежных
систем является представление о том, что основным параметром цены
национальных денег становится именно процент по государственным ценным
бумагам, а не учетная ставка. При определенных условиях такой подход может
снизить эффективность механизмов рефинансирования центрального банка и,
следовательно, существенно изменить структуру каналов эмиссии денег,
вследствие чего кредитный канал будет заменен более дорогим фондовым
каналом. Все это приводит к тому, что у центральных банков резко сужаются
возможности влияния на поддержание и стимулирование экономического роста
[3, с. 11].
В связи с нарастанием системных рисков происходит не только усиление и
усложнение регуляторных требований, но и возникает необходимость в
создании новых систем страхования банковских и финансовых рисков. Однако
на практике оказалось, что создание коллективных страховых фондов иногда
может привести к совершенно противоположным результатам, поскольку
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снижает уровень индивидуальной ответственности и способствует накоплению
рисков.
В странах с неустойчивыми экономиками наблюдается деформация
рыночных механизмов хеджирования индивидуальных рисков. В сложившейся
ситуации существует опасность, что рыночные механизмы хеджирования
рисков
могут
быть
заблокированы.
Создание
государственных
стабилизационных фондов для финансового сектора может не только
нивелировать рыночные механизмы хеджирования рисков, но и создает
благоприятную почву для дальнейшей концентрации рисков в секторе
государственных финансов.
В условиях действия факторов, ограничивающих сферы регуляторного
влияния на национальном уровне [8, c. 5], cовершенствование банковского
надзора на консолидированной основе за банковскими группами и
необходимость усиления надзора за системными банками должно дополняться
гармонизацией нормативных и организационных основ мониторинга за
системными рисками, а также конкретизацией мандатов регуляторов в области
реализации макропруденциальной политики в условиях обострения
финансовых дисбалансов.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
В ГРУЗИИ
В связи с геополитическим положением Грузии и уровнем ее
демографического и экономического развития управление миграционными
процесссами является одним из приоритетов для страны. Однако в Грузии еще
не была сформирована отчетливая миграционная политика [1, с. 4]. И все же
Грузинские политики хорошо понимают потенциальные экономические и
демографические последствия масштабной трудовой миграции. В то же время
они осознают преимущества, которые можно извлечь из денежных переводов,
отправляемых мигрантами в страну происхождения.
Грузия, с точки зрения развития миграционных процессов, является
одновременно страной происхождения, назначения и транзита мигрантов. До
2003 года необходимость регулирования миграции не была представлена среди
политических приоритетов
правящей
партии.
Несколько
законов,
регулировавших миграционную сферу в то время, были объявлены
недействительными или были существенно изменены в законодательном
порядке [2, 3, 4, 5].
С 2004 года проводились фундаментальные институциональные реформы,
были определены стратегические цели грузинской внешней политики. В целях
укрепления региональной стабильности стратегический документ грузинской
внешней политики в 2006–2009 гг. ставил задачу противодействия нелегальной
миграции и формирования соответствующей законодательной базы для
легального трудоустройства грузинских граждан за рубежом [6].
Регулирование и управление миграцией стали существенной частью
международных обязательств, взятых на себя Грузией. Миграционное
регулирование является одним из приоритетов в сотрудничестве между
Грузией и Европейским союзом [7, с. 9]. Первым шагом в этом отношении
стало «Соглашение о партнерстве и сотрудничестве» [8], вступившее в силу 1
июля 1999 года. Прочная основа для сотрудничества была сформирована в
рамках Европейской политики соседства и Плана действий ЕС-Грузия [9],
разработанного ЕС и вступившего в силу 14 ноября 2006 года. Миграция
рассматривается как важная сфера в Совместной декларации Пражского
саммита Восточного партнерства [10], подписанной 7 мая 2009 года, а также в
Совместной декларации Партнерства по мобильности [11], подписанной
представителями 16 стран-членов ЕС, Европейской Комиссии и Грузии 30
ноября 2009 года.
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С точки зрения миграции каждый шаг в сотрудничестве Грузии и
Европейского союза отличается с точки зрения приоритетов, и миграция
постепенно становится более важной. Сотрудничество включает в себя такие
вопросы, как запрещение нелегальной миграции, модернизация системы
пограничного контроля, обмен информацией, борьба против транснациональной преступности, идентификация граждан и содействие их репатриации,
получение разрешений на работу и упрощение визового режима.
План действий ЕС-Грузия направлен на постепенное распространение в
Грузии так называемых «четырех свобод», а именно: свободного движения 11
товаров, капитала, услуг и людей. В отличие от первой стадии сотрудничества,
План действий представляет собой многогранный документ, который не только
обеспечивает безопасность в точки зрения миграции, но также обозначает
конкретные виды деятельности, усовершенствование управления миграцией,
создание базы данных для мониторинга миграционных потоков.
Совместная декларация Пражского саммита Восточного партнерства
направлена на сближение Грузии с Европой. Речь идет об увеличении
мобильности граждан стран-партнеров посредством соглашений по упрощению
процедур подачи визовых заявлений и реадмиссии. Она также предусматривает
либерализацию визового режима в каждой отдельной стране в качестве
долгосрочной цели ЕС при условии, что страны-партнеры полностью выполнят
обязательства в области безопасности.
В ноябре 2009 года Грузия и ЕС подписание соглашение о сотру-дничестве в рамках Партнерства по мобильности. Партнерство по мобильности
устанавливает новую форму временной миграции, направленную на облегчение
интеграции мигрантов в принимающих странах и реинтеграции в родной
стране. Помимо этого, оно предусматривает легальное трудоустройство
граждан Грузии в странах ЕС на основе так называемой циклической миграции,
которая дает гражданам Грузии возможность временно работать в странах ЕС,
получать образование и затем возвращаться в страну происхождения.
Результатами успешного сотрудничества в рамках Партнерства по
мобильности и Восточного партнерства являются «Соглашение между
Европейским союзом и Грузией о реадмиссии лиц, проживающих без
разрешения» и «Соглашение между ЕС и Грузией об облегчении визового
режима», вступившие в силу 1 марта 2011 года.
Государственное регулирование миграционных процессов в Грузии
осуществляют следующие ведомства: Министерство юстиции; Министерство
по делам беженцев и расселению; Министерство внутренних дел;
Министерство иностранных дел; Государственный фонд защиты и помощи
жертвам торговли людьми; Межведомственный Координационный совет
деятельности по борьбе с торговлей людьми; Межведомственная
Правительственная комиссия по вопросам миграции; Министерство труда,
здравоохранения и социальной защиты; Офис государственного министра по
вопросам диаспоры; Офис государственного министра по интеграции в ЕС и
евроатлантические структуры; Национальная служба статистики.
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Уровень и объем участия упомянутых ведомств в регулировании и
управлении процессами миграции в Грузии различаются в зависимости от
конкретных функций и компетенций отдельных министерств (институтов). К
сожалению, нет какого-то единого государственного ведомства, которое отвечало бы за координацию миграционного управления в настоящее время. Кроме
того, не была создана рациональная система сбора и анализа данных и сведений
о миграции, а механизмы обмена данными между органами, занимающимися
миграционными вопросами, не были должны образом проработаны.
В то же время институциональная реформа, предпринятая Министерством
внутренних дел Грузии, может рассматриваться как успешная инициатива на
начальном этапе. В соответствии с грузинским законодательством, контроль
пограничной миграции и защита государственных границ находятся в
компетенции патрульной полиции и береговой охраны в рамках Министерства
внутренних дел.
Осенью 2012 года была сформирована Правительственная комиссия по
миграционным вопросам для разработки общей политической линии
правительства Грузии касательно внешней и внутренней миграции и
усовершенствования государственной системы управления миграционными
процессами в Грузии [12]. В нее входят следующие ведомства: Министерство
юстиции, Министерство внутренних дел, Министерство по делам беженцев и
расселению, Министерство иностранных дел, Министерство экономики и
устойчивого развития, Министерство труда, здравоохранения и социальной
защиты, Министерство финансов, офис государственного министра по
вопросам диаспоры и Национальная служба статистики. Правительство Грузии
намерено выполнить международные обязательства, принятые на себя
государством, и при работе с миграционными процессами принимать во
внимание интересы грузинских граждан и международного сообщества.
В Грузии выполняется проект «Целевая инициатива для Грузии» в рамках
Партнерства по мобильности [13]. Исполнительным партнером по
административным вопросам является грузинское представительство
Международной организации по миграции, а с грузинской стороны в роли
партнера выступает Правительственная комиссия по миграционным вопросам.
Следовательно, миграционная политика в Грузии ориентирована на
поддержку легальной миграции грузинских граждан и реинтеграцию
вернувшихся мигрантов, в том время как иммиграционная политика остается
чрезвычайно либеральной; визовый режим является весьма либеральным почти
для всех национальностей в плане категорий виз, а также выдачи виз на
границе. Нет какой-либо специальной системы выдачи разрешения на работу
иностранцам, что означает отсутствие ограничений на трудоустройство
иностранцев, которые получают вид на жительство, просто предъявив трудовой
контракт, также нет каких-либо специальных обязательств для работодателей в
плане найма иностранцев.
Для адекватного ответа на ситуацию необходимо проводить
сбалансированную миграционную политику, способствующую притоку
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иностранных инвестиций, снижению нелегальной миграции, притоку
низкоквалифицированнной рабочей силы и получению выгод от регулируемой
легальной миграции в целом. В то же время изменения в этно-демографическом
балансе в соседних с Грузией странах также следует принимать во внимание.
Результатом станет возникновение дисбаланса миграционных потенциалов,
которые могут заместить эмиграционные процессы иммиграционными. Это, в
свою очередь, может увеличить демографическое давление на Грузию.
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ЕВОЛЮЦІЯ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ДО АНАЛІЗУ
ФУНКЦІОНУВАННЯ СЕКТОРА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
В останні десятиріччя відбувається бурхливий розвиток такого напрямку
економічної теорії, як теорія фіскального федералізму. Глобальні зміни у
секторі суспільного управління (далі ССУ) призвели до формування нових
методологічних підходів. На зміну теоріям фіскального федералізму першої
генерації (далі ФФПГ) прийшли теорії другої генерації (далі ФФДГ).
Методологічні відмінності між цими етапами еволюції економічної теорії у
прикладенні до ССУ можна звести до наступних.
ФФПГ спиралася переважно на здобутки теорії суспільних фінансів,
здебільшого не беручи до уваги концепції теорії суспільного вибору. Натомість
ФФДГ ґрунтується на теорії суспільного вибору, але при цьому базові
концепції ФФПГ не відкидаються, а критично переосмислюються. Якщо ФФПГ
виходила з гіпотези існування ідеальних суспільних інститутів, які спроможні
забезпечити максимум суспільного добробуту, то ФФДГ виходить з
припущення недосконалості суспільних інститутів.
Відмінності у методологічних засадах призводять до різниці в аналітичних
підходах та практичних рекомендаціях, що випливають з теорій ФФПГ та
ФФДГ. Для ФФПГ характерно домінування нормативного аспекту – тобто
спершу формулюються правила й принципи ефективного функціонування ССУ,
а потім вони застосовуються до реалій певної країни, що дає підстави для
вироблення певних рекомендацій (як перерозподілити завдання та доходи,
оформити трансфертну систему та інше). Для ФФДГ властивий акцент на
позитивному підході, коли теорія розробляється на основі аналізу об’єкта
дослідження, його стану та динаміки розвитку.
Як ФФПГ, так і ФФДГ виходять з того, що фіскальна конкуренція відіграє
важливу роль у забезпеченні ефективності пропозиції суспільних благ. В
рамках ФФПГ економісти припускали, що оптимум просторового розміщення
суспільних благ досягається за допомогою конкуренції юрисдикцій за
платників податків та мобільні фактори виробництва. Проте прихильники
ФФДГ наголошують на тому, що фіскальна конкуренція є не просто
механізмом оптимального просторового розміщення, але й механізмом
обмеження держави, а сама конкуренція може приносити не тільки позитивні,
але й негативні результати.
Включення теоретиками ФФДГ урядів вищого рівня як учасників
конкурентних відносин в ССУ принесло цікаві теоретичні результати, що
мають також і практичне значення. Так, Д. Вілдасін проаналізував взаємодію
рівнів ССУ у структурі моделі олігополії з кількісним лідерством стосовно
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інтерналізації спіловерів, у якій «лідер» (уряд вищого рівня) виголошує
проведення трансфертної політики, на яку аутсайдери (уряди нижчого рівня)
реагують, спираючись на проголошену політику як заданий ззовні параметр [8].
Подібний підхід означає, що у відносинах всередині ССУ можна виявити
відносини, що описуються теорією ігор. Так, Р. Інман пояснює намагання з
боку окремого субнаціонального уряду перекласти тягар фінансування
суспільних благ на інших суб’єктів (суспільство загалом, інші уряди,
нерезидентів) шляхом застосування податкових, трансфертних та боргових
інструментів логікою моделі «дилема ув’язнених»: суспільно оптимальний за
результат досягається лише тоді, коли усі субнаціональні уряди сформують
коаліцію або на рівні уряду вищого рівня будуть запроваджені стимули
(позитивні та негативні), спрямовані на уникнення явища перекладання
видатків [5, c. 39–41]. Цей економіст також показав, що уряди можуть вступати
у гру «дефолт-рятувальний трансферт», в якій центральний уряд виявляє
схильність «рятувати» субнаціональний уряд, незважаючи на проголошення
«жорсткої фінансової дисципліни» через можливі політичні втрати у
протилежному випадку [5, c. 41–45]. Аналогічні проблеми стратегічної
взаємодії урядів різних рівнів у контексті теорії ігор виявлені британськими
дослідниками Ж. Гайндріксом та Ґ. Майлзом, які встановили, що
визначальними моментом такої гри виступає визначення наперед обсягів
трансфертів, що впливає на податкову політику субнаціонального уряду [4].
Цікаві результати дає запропонований ФФДГ підхід до міжурядових
трансфертів як інструментів страхування, представлений британським
дослідником Б. Локвудом. У своїй моделі, де трансферти використовуються
одночасно як інструменти корекції спіловерів та контракти на розподіл ризику,
він показав, що за несхильності до ризику обсяг трансфертів може відхилятися
у той чи інший бік від оптимального обсягу [6]. Центральною проблемою
такого підходу стає «моральна загроза», коли за наявності трансфертної
«страхувальної сітки» субнаціональні уряди будуть витрачати менший за
оптимальний обсяг коштів на програми, які можуть підвищити адаптивну
спроможність місцевої економіки до екзогенних шоків.
Теорія прав власності, розроблена представниками неоінституційної
економічної теорії, також знайшла своє застосування в теоріях ФФДГ.
Дж. Б’юкенен та Р. Ваґнер ще у 1970 р. показали значення прав власності у
вирішенні проблеми оптимального горизонтального розміщення ресурсів,
приватних та суспільних благ у країні, де ССУ побудований на федеративних
засадах: за їх наявності стосовно суспільних благ трансферти вирівнювання
можуть виступати ефективним інструментом досягнення суспільної
алокативної ефективності [3, c. 154–155].
З розподілом прав власності пов’язане обґрунтування ролі трансфертів в
якості інструменту вирішення проблеми оптимального використання ресурсу
спільного користування, в якості якого можна розглядати територіальні
одиниці, які виробляють суспільні блага, на чому наголосив зокрема
Дж. Б’юкенен. Застосування трансфертів у якості інструменту перерозподілу
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між юрисдикціями зменшує просторову міграцію індивідів між та знижує
можливості для надмірної експлуатації краще фінансово забезпечених одиниць
мігрантами з гірше забезпечених – вони виступають замінниками по
відношенню до встановлення прав власності.
Важливе місце у ФФДГ, на відміну від ФФПГ, займає політикоекономічний аналіз ССУ, тобто аналіз того, як інституції, процеси вирішування
на політичному рівні, впливають на суспільний добробут. У центр таких
досліджень поставлені питання забезпечення підзвітності урядів усіх рівнів та
врахування територіальних відмінностей в уподобаннях споживачів суспільних
благ. Такий підхід, детально розроблений у працях Б. Локвуда, Т. Беслі та
М. Смарта, Ж. Гайндрікса, дозволяє у новому світлі переглянути так звану
«теорему децентралізації» та показати, які саме інституційні передумови мають
бути присутніми, аби її передбачення реалізувалися.
У контексті політичної економії ФФДГ економісти також звертаються до
такого прояву «провалів держави», як лобізм, показуючи його вплив на
ефективність функціонування ССУ. Б. Локвуд показав, що непропорційна
лобістська сила територіально локалізованих груп приводить до того, що
централізація
забезпечуватиме
більше
зростання
добробуту,
аніж
децентралізація [7, c. 9–10]. Група італійських економістів дослідила вплив
лобізму на центральному та субнаціональному рівнях ССУ та дійшла висновку,
що за допомогою лобістської діяльності деякі територіально локалізовані групи
можуть ефективно просувати свої інтереси завдяки впливові на політику
держави, якщо вона не здійснюється коштом інших регіонів та груп за
інтересами; протилежний сценарій виглядає більш проблематичним [2].
Іншим напрямком політико-економічного дослідження ССУ є аналіз
інституційної недосконалості урядів, зокрема проблеми «захоплення держави»
з боку різних за інтересами груп на національному і субнаціональному рівнях,
що негативно впливає на суспільний добробут
Дві генерації теорії фіскального федералізму достатньо суттєво
відрізняється у тому, що стосується використання інструментів трансфертної
політики. Згідно з рекомендаціями ФФПГ, міжурядові трансферти як
інструменти МФВ використовуються з метою вирівнювання вертикальних та
горизонтальних дисбалансів, корекції спіловерів, зниження інтенсивності
горизонтальної фіскальної конкуренції, стимулювання окремих видів видатків.
Оптимальна комбінація трансфертних інструментів спроможна забезпечити
виконання завдань державної трансфертної політики.
ФФДГ виходить з того, що міжурядові трансферти мають
використовуватися не тільки для вирішення названих проблем, але й для того,
щоб стимулювати уряди збільшувати свої доходи і завдяки цьому
забезпечувати соціально-економічний розвиток своєї території, не викривляючи
економічні стимули. Також роль трансфертів полягає в тому, що за їх
допомогою можна до певної міри нівелювати такі проблеми, як асиметрія
інформації щодо попиту на суспільні послуги та видатків їх надання.
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Не відкидаючи традиційні підходи, представники ФФДГ роблять наголос,
насамперед, на інституційних питаннях: визначенності прав власності й
застосуванні теореми Коуза. Крім того, вони доводять, що найважливішою
передумовою ефективності держави є інституціоналізація ССУ та
запровадження належних стимулів для всіх рівнів влади.
Таким чином, в останні декади відбувся інтенсивний розвиток економічної
теорії ССУ, що виразилося у появі принципово нових методологічних підходів
до аналізу відносин всередині ССУ. Все наведене вище підтверджує наступне
спостереження відомих економістів: «В останні роки теоретичні дослідження з
фіскального федералізму ґрунтувалися на розвитку економічної теорії загалом,
особливо аналізі проблем інформації, стратегічної взаємодії і політичної
економії… Цей розвиток стимулює нові важливі зусилля у сфері фіскального
федералізму…» [1, р. 2287].
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ТЕХНОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА МОДЕЛЮВАННЯ
ЦИКЛІЧНОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Сучасна економічна наука все частіше змушена задаватися питаннями, які
не входили в область її інтересів ще наприкінці ХХ століття. Традиційним
об’єктом дослідження економічної теорії виступає економічний розвиток,
пов’язаний з технологічним базисом економічних систем. Взаємозв’язок
технічних і економічних параметрів (йдеться про органічний зв,язок
технологічної та соціально-економічної складової розвитку) ніколи раніше не
потребували такого докладного вивчення, як у сучасному світовому
господарстві, для якого стандартним є логіка технологічного розвитку, яка в
своїй основі кореспондується з логікою циклічності як науково визначеної
закономірності цивілізаційного процесу [1, c. 278]. Щоб визначити актуальність
«теорії циклічності» щодо сучасної економічної політики, важливо уявити те,
що циклічність органічно притаманна ринковій економіці саме через специфіку
процесів технологічного розвитку, які відбуваються через появу й поширення
«нових комбінацій» (інновацій) в економіці країни, виявляється асинхронно в
різних країнах світу та властива світовій економіці в цілому. Характерною
рисою циклічності є рух не по колу, а по спіралі. Саме це дозволяє визнати
циклічність формою прогресивного технологічного розвитку. Циклічність
інноваційного розвитку економіки буде властива й майбутнім економічним
системам через збереження природи поведінки держави, підприємств і людини.
Хоча характер циклу змінюватиметься у міру інноваційного розвитку та
вдосконалення суспільно-економічних відносин. Сьогодні стає очевидним, що
циклічно-нерівномірний характер техніко-економічного розвитку став
парадигмальним фундаментом, на якому далі розвивається сучасна економічна
наука.
Існують різні теоретичні конструкції, що визначають співвідношення
технічного і економічного у моделюванні циклічності сучасних економічних
систем. Ринкова економічна система закономірно розвивається, переходячи від
макроекономічного рівноважного стану до нерівноважного. Макроекономічна
рівновага на практиці – скоріше несподіваний виняток, що підтверджує
обґрунтованість теоретичних висновків – ринкова економіка нестабільна [2].
Економічна історія останніх двох століть дає нам велику низку прикладів цієї
нестабільності.
Отже, економічна система влаштована таким чином, що за піднесенням
неодмінно настане спад. На відповідній специфіці циклічності сучасної
економічної системи акцентує і П. Самуельсон. Він пояснює це так: у кожному
підйомі містяться «зерна спаду і стиснення, а кожне стиснення економіки несе в
собі «насіння» пожвавлення і експансії» [3, с. 595]. Наукове бачення,
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моделювання циклічності і вимірювання техніко-технологічних результатів
національної економіки стало одним із найбільш важливих напрямів
дослідження в зарубіжній та вітчизняній економічній літературі. Наукове і
практичне значення цієї проблематики важно переоцінити, фактично, вона
сформувала нову технологічну парадигму «моделювання циклічності» і її
сміливо можна віднести до новітніх досягнень економічної науки.
Моделювання довгострокових тенденцій циклічних коливань як прояву
національної рівноваги є засобом для формування і прийняття стратегічних
рішень, розроблення й реалізації національної економіки та інноваційної
політики. Ця парадигма привабила найбільш відомих дослідників циклічності
техніко-економічної динаміки, одержані в її межах висновки визнані й
реалізуються урядами більшості розвинених країн, інтегруються у сценарний
підхід до моделювання траєкторій циклічного розвитку національної
економіки.
Зміна парадигми має величезне значення, бо з нею змінюється
універсальна технологія, на якій ґрунтується виробництво. Технологічні
парадигми можна розглядати як принципово новий спосіб виробництва.
Основна риса будь-якої технологічної парадигми – нові знання. Зміну
технологічної парадигми відрізняє від ефективної інновації те, що зміна
парадигми змінює не тільки економічну модель, а робить переворот в мисленні
за яким слідує переворот соціальних інститутів.
Методологія моделювання та прогнозування циклічності, заснована на
застосуванні техніко-економічної парадигми, дозволяє відстежувати траєкторії
розвитку національних економік, нейтралізувати негативні наслідки
економічних циклів пошуку ефективних методів і засобів для зменшення
негативних наслідків криз. Циклічність взагалі, у тому числі і її найбільш
руйнівної фаза – економічної криза, визнається не тільки як суспільне «зло»,
але і як своєрідна форма забезпечення поступового техніко-економічного
розвитку. В умовах кризових ситуацій до важелів управління вводиться кластер
пасіонаріїв – інноваторів. Їхня активна діяльність у розроблені та упроваджені
інновацій сприяє техніко-економічному розвитку конкретних національних
економік.
Системне обґрунтування циклічного характеру розвитку національної
економіки стало науковою базою для виникнення економічної теорії
структурно-інноваційних змін як самостійної галузі економічної науки. Проте
теза, що при побудові інноваційної моделі розвитку національної економіки має
бути врахований фактор циклічності, вже не є дискусійною. Проблема полягає
в тому, щоб методику розрахунку дії окремих індикаторів динаміки розвитку
економіки доповнити розрахунками циклічних коливань, які є мінливими,
корельованими.
В дійсності робота з розрахунками циклічних коливань та окремими
індикаторами дає можливість заново оцінити ступінь детермінованості
національних економік, а, значить, і економічних циклів. Такий науковий підхід
допоміг би поліпшити короткострокове прогнозування та контроль за
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циклічністю національної економіки. Адже виявлення циклічних коливань в
економічних показниках є першою необхідною умовою застосування
аналогічного виду контролю над феноменом утворення амплітуди циклічних
коливань. Насправді теорія циклічності пропонує привабливі можливості до
стратегії контролю, і ця думка здається особливо релевантною для розуміння
динаміки відповідних коливань як прояву національної нерівноваги під
впливом внутрішніх і зовнішніх факторів.
Використання загальноприйнятих факторів циклічних коливань від
заданого рівня до іншого рівня коливань означає вибір техніко-економічної
моделі розвитку національної економіки, що досліджується, та вибір шляхів
реалізації національної інноваційної політики. Більш того, число інструментів,
задіяних з метою досягнення певних цілей такої інноваційної політики, буде
меншим порівняно з використовуваним у традиційній техніці контролю
циклічних коливань.
Процес циклічності породжується традиційними «консервативними»
технологічними структурами (укладами) економіки та призводить до
інституційних, системних і структурних криз. Більшість економістів визначає
циклічні коливання економічних процесів особливістю ринкової економіки зі
спробою знайти причину, внаслідок якої економічний «маятник» виводиться з
рівноваги і пояснити, чому виникають економічні кризи через визначені
проміжки часу з наполегливою постійністю, а дослідження економічного циклу
за її межами недоцільні. Теорії циклічності націлені на пояснення і
передбачення циклічних коливань економічної активності, які проявляються в
коливанні національних показників.
Відтак необхідність концептуального дослідження феномена циклічності,
появи нових методологічних підходів, які дозволять включити до моделювання
та прогнозування циклічності коливань економічної активності велику
кількість неекономічних чинників. На перший план висуваються чинники
етики, культури, моралі, довіри, суспільної психології та технологічного
фактора, тобто ті рушійні сили, які визначають стан циклічного розвитку і
особливості інституціоналізації економічних та техніко-неекономічних
взаємодій та особливу актуальність пропонованого дослідження.
Нині активно формується технологічна парадигма, що досліджує умови
циклічності, під якими розуміється співвідношення внутрішніх та зовнішніх
чинників її реалізації, – це завжди змінні величини, а отже змінною є і
амплітуда циклу. Її завданням є вдосконалення механізмів управління технікоекономічним розвитком, що засноване на сучасних нелінійних до управління,
на використанні кількісних математичних методів і впровадженні
високопродуктивних інформаційних технологій. Технологічна парадигма
відкриває нові шляхи для вивчення явищ циклічності нестійкості та
трансформації циклічної кризи в структурно-системну, запроваджуючи новий
науковий інструментарій для вивчення проблем удосконалення методології з
метою застосування сценарного підходу до моделювання та прогнозування
циклічності техніко-економічного розвитку. Як наголошує А. Гальчинський,
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циклічність – це невід’ємний атрибут розвитку, те, без чого розвиток є
неможливим. У зв’язку з цим (важко не погодитися з А. Гальчинським)
циклічність пов’язується не з кількісними, а з якісними змінними амплітуди
розвитку, визначає відмінності між поняттями «зростання», «кругообіг» (рух по
кругу) і «розвиток», під яким розуміється дискретний розвиток із запереченням
«старого» і становлення якісного «нового» [1, с. 127–128].
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Н.А. Супрун, д-р екон. наук, проф.,
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК МЕХАНІЗМ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В ЄС НА ПРИНЦИПАХ
СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Євроінтеграція як головний зовнішньополітичний пріоритет суспільного
розвитку України актуалізує завдання глибокого ознайомлення із основними
принципами, моделями та стратегічними цілями соціально-економічного
розвитку європейського суспільства, врахування досвіду якого має стати
цільовим орієнтиром для розробки відповідної національної стратегії
макроекономічного розвитку. Пріоритети та механізми соціально-економічного
розвитку європейського суспільства на найближчу перспективу означені в
стратегії ЄС «Europe-2020», структурними складовими якої визначено
інтелектуальне зростання (smart growth), що спирається на інвестиції в освіту,
дослідження та інновації; стале зростання (sustainable growth) на засадах
ефективного та доцільного використання природних ресурсів; інклюзивне
зростання (inclusive growth), що має на меті зниження рівня бідності,
забезпечення максимальних показників зайнятості, досягнення соціальної та
територіальної згуртованості. Основними інституційними механізмами
реалізації стратегії визначено такі:
І. В частині досягнення цілей розумного зростання:
– «Оцифровка Європи»: створення умов для всеохопного вільного доступу
населення до Інтернету, прискорення його швидкості.
– Інноваційний союз: фокусування на політиці сприяння досліджень та
інновацій, посилення всіх зв’язків з інноваційними процесами.
– Створення умов для переміщення молоді: підвищення ефективності та
міжнародної привабливості європейських університетів; підвищення всіх рівнів
освіти та професійної підготовки тощо.
ІІ. В частині досягнення цілей сталого розвитку:
– Ефективне використання ресурсів на основі зниження матеріало- й
ресурсоємності виробництва та посилення енергетичної безпеки.
– Розроблення нової промислової політики, що відповідає викликам
глобалізації і скерована на зростання конкурентоспроможності європейського
бізнесу, охоплення кожної частини зростаючої міжнародної мережі – від
доступу до сировини до після продажного обслуговування.
ІІІ. В частині досягнення цілей інклюзивного зростання:
– Формування бази для отримання нових навичок і робочих місць з метою
адаптації до змін на ринку праці, модернізації самих ринків, підвищення
продуктивності праці та забезпечення стійкості соціальної моделі.
– Створення європейської платформи боротьби з бідністю, що передбачає
забезпечення економічної, соціальної та територіальної згуртованості; гарантії
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поваги основних прав людей, що соціальної та економічної ізоляції; сприяння
соціальному залученню.
Основні цілі, яких планується досягти до 2020 р. шляхом перетворення на
їх відповідні національні цілі країн-учасниць, являють собою основні орієнтири
модернізації соціальної моделі суспільства, зокрема:
– створення умов для оптимальної зайнятості населення (75% населення у
віці від 20 років до 64 років повинні бути працевлаштовані);
– забезпечення переходу до економіки знань, створення належних умов
для інноваційної діяльності (3% ВВП ЄС повинно бути інвестовано в НДКР);
– підвищення ролі освіти як чинника конкурентоспроможності та
економічного зростання (не менше 40% молоді повинні мати вищу освіту;
частка учнів, що покинули школи, не повинна перевищувати 10%);
– боротьба із змінами клімату, впровадження програм енергонезалежності
(зменшення викидів парникового газу на 20-30% у порівнянні із 1990 рр.,
підвищення ефективності використання енергоносіїв на 20%);
– подолання бідності та соціальної (в т.ч. і територіальної) ізольованості
(зокрема, заплановано скорочення числа осіб, що знаходяться в небезпеці
опинитися за межею бідності, на 20 млн).
Цілі, стратегії та механізми їх досягнення є взаємообумовленими, оскільки
досягнення одних сприятиме розв’язанню цілої низки соціально-економічних
проблем, і, відповідно, досягненню інших цілей. Так, зростання ефективності та
рівня освіти підвищить шанси на працевлаштування, що сприятиме зниженню
рівня бідності. Збільшення інвестицій у розвиток науки та інноваційної
діяльності підвищить конкурентоздатність економіки і сприятиме утворенню
робочих місць. Реалізація програм енергозаощадження та екологізації
відтворення, скерована на покращення стану навколишнього середовища, а,
відтак, і підвищення рівня життя населення.
Визначаючи однією із центральних цілей стратегії досягнення високого
рівня конкурентоспроможності як необхідної умови забезпечення сталого
розвитку, стратегія «Європа-2020» розглядає конкурентоспроможність
водночас як засіб розв’язання багатьох соціально-економічних проблем та ціль,
що уможливлює подальше зростання рівня життя. Стратегія покликана
забезпечити реалізацію соціально-економічного потенціалу країн-учасниць
через створення умов для повної зайнятості та ефективного використання та
відтворення всіх видів ресурсів на засадах сталого розвитку. В стратегії
«Європа-2020», як і в більшості європейських програмних документів, сталий
розвиток розглядається в широкому розумінні як стратегія, скерована на
досягнення комплексного економічно-соціально-екологічного ефекту, що
виражається у підвищенні рівня добробуту суспільства, якості життя і
ефективному використанні та відтворенні всіх видів ресурсів на основі
збалансованості економічних, соціальних та екологічних цілей розвитку. Тобто
йдеться про гармонійний, збалансований, безконфліктний прогрес суспільства,
в ході якого одночасно оптимально вирішується комплекс питань щодо
збереження довкілля, ліквідації бідності та дискримінації як кожної окремо
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взятої людини, так і окремих народів чи груп населення. Очевидно, що
вирішення такого глобального завдання є можливим лише за умови
добровільного зобов’язання всіх учасників суспільного процесу діяти етично та
соціально-відповідально.
Саме тому роль базового інституційного механізму в стратегії ЄС
відведена корпоративній соціальній відповідальності (КСВ), що відіграє роль
наскрізного елементу, який об’єднує та активізує соціальні групи до співпраці,
забезпечує соціальну згуртованість та досягнення цілей сталого розвитку. «КСВ
лежить в основі цілей Європейської Стратегії 2020 … і пропонує перелік
цінностей, на основі яких можна побудувати більш згуртоване суспільство і
здійснити перехід до сталої економічної системи» [1]. КСВ як комплекс
добровільних ініціатив щодо реалізації соціальних проектів, результати яких
сприяють зниженню екологічного навантаження на довкілля, підвищенню
конкурентоспроможності організації у довгостроковій перспективі, зміцненню
її ділової репутації, скерована на вирішення завдань сталого розвитку. Згідно із
стратегією Єврокомісії з корпоративної соціальної відповідальності на 20112014 рр., компанії задля досягнення сталого розвитку повинні інтегрувати
соціальні, екологічні, етичні права у свою комерційну діяльність у тісній
співпраці із заінтересованими сторонами, з метою: максимізації створення
спільної вартості для власників/акціонерів та інших заінтересованих сторін і
суспільства в цілому; запобігання та пом’якшення негативних наслідків
діяльності [1]. У європейській діловій та бізнесовій практиці КСВ вже
продемонструвала значний ресурсний та організаційний потенціал у вирішенні
таких стратегічних завдань розвитку економіки як:
 підвищення динаміки інноваційного розвитку та розвитку людського
потенціалу;
 покращення інвестиційного клімату;
 зниження енерго- та ресурсомісткості виробництва;
 зниження нефінансових ризиків (політичних, соціальних, екологічних);
 поліпшення фінансових та економічних показників діяльності
компаній;
 зменшення соціальної напруженості;
 збільшення конкурентоспроможності національної економіки;
 відповідальна інтеграція у міжнародні ринки.
З огляду на євроінтеграційні пріоритети України КСВ може розглядатися
як оптимальний інституційний комплекс, що уможливлює досягнення цілей
сталого розвитку завдяки: екологізації діяльності компанії; співвіднесення
економічних цілей розвитку компанії з соціально-економічними запитами та
очікуваннями різних заінтересованих груп; зниженню потенційних ризиків у
діяльності компанії. З іншого боку, КСВ є тим інструментом, що сприяє
пришвидшеній адаптації у вітчизняному інституційному середовищі
відпрацьованих стандартів європейської ділової та бізнесової практики
(відкритості, прозорості, підзвітності), а тому відіграє роль активного чинника
інтеграції України у європейський соціокультурний простір.
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СИНЕРГЕТИКО-ГЕШТАЛЬТНА ПАРАДИГМА НООРОЗВИТКУ
МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
Фундатор української інтелектуальної ідеї розвитку національної
економіки України В.І. Вернадський в своїй праці «Автотрофність людства»
(1925 р.) відзначав: «… Ця сила є розум людини спрямована й організована
його воля, як істоти суспільної…». «Біосфера переходить у новий еволюційний
стан – у ноосферу, перетворюється науковою думкою соціального людства.
Тому можна дивитись в наше майбутнє впевнено. Воно в наших руках і ми його
не випустимо!»
Таку дозу велетенського оптимізму і віри в торжество гуманістичного
розуму, окресленого духовністю, випромінюють твори і нині найбільш
актуального і сучасного дослідника. І, незважаючи на тривалий депресійний
стан та винятково важке становище української економіки, що пов’язано в
першу чергу з російською агресією, її майбутнє в інтелектуальному середовищі
цивілізаційної перспективи країн світу демократичної орієнтації.
Вітчизняна наукова думка характерна позиціями фізичної економіки, що
започаткована Сергієм Подолинським, розвинута Володимиром Вернадським, а
в наш час активізована Миколою Руденком та Головою нині діючого наукового
товариства ім. Подолинського професором Володимиром Шевчуком.
Таку школу цілком реально слід віднести до сучасної школи
інтелектуального розвитку економіки та вписування її в екологічний простір.
Оскільки ринкову систему як складну, дисипативну, неврівноважену
теоретично досліджувати можливо лише інструментами синергетики та на
основі їх застосування побудувати реальні образи – гештальти, нами зроблено
спробу визначити синергетико-гештальтний підхід в ноорозвитку
макроекономіки та екології.
З точки зору синергетичної методології в контексті фізіократичного вчення
пізнання економічних і соціальних явищ, джерелом створення додаткової та
нової вартості є теперішня чи минула (уречевлена в новаціях) інтелектуальна
праця, яка на відміну від механістичної теорії формування додаткової вартості
за рахунок додатково витраченого робочого часу. І скільки б ми не вкладали
додаткової праці на власній присадибній ділянці у вирощення врожаю картоплі,
використовуючи насіння і матеріал пізніх репродукцій, додаткового результату
високої врожайності не отримаємо (хіба що додаткову засмаглість). А новий
сорт, в якому акумульована праця селекціонера, при тих же затратах фізичної
праці окрім вищезгаданої засмаглості призведе до крайньозбільшеного
результату.
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Для України як країни з ринковою економікою, яка в теперішній час
активізується на міжнародній арені, освоєння методології синергетики матиме
вирішальне значення [2]. При цьому головним інструментом синергетичного
інструменту моделювання ми обрали гештальтну конструкцію, що побудована
на нашій теоретичні уяві та поєднанні принципів гештальтології: схожість,
близькість, суміжність, замкнутість, що формують головний інструмент
цілісності – холізму (Х. Еренфельс, В. Кьолер, М. Вертгеймер та ін.).
Сфера обслуговування: охорона здоров´я, освіта, наука, культура
(Інтелектуальна сфера)
Мультиплікатор Дж. М. Кейнса
Виробнича сфера
(ВС)
Фірми,
підприємства

Товарний макросегмент ринків:
продовольчий, нерухомості,
засобів виробництва,
робочої сили, з е м л і
Фінансовий макросегмент ринків:
капіталів, кредитів, цінних паперів,
валюти, земельних сертифікатів

Сфера
споживання
(СС)

>1

Домогоспо
дарства

Сфера обслуговування: охорона здоров´я, освіта, наука, культура
(Інтелектуальна сфера)

Рис. 1. Стержневий гештальт (образ) інтелектуальної економіки
Джерело: укладено автором.
При формуванні гештальту (образу, уяви) інтелектуальної макроекономіки
(рис. 1) за її основу і вершину взято інтелектуальний сектор (охорона здоров’я,
освіта, наука, культура), в центральній частині – ринок, врівноважений
товарним і фінансовим макросегментами, а умови функціонування –
мультиплікатор рівноваги, яку забезпечує залучення інвестицій і, згідно
постулатів синергетики, переважно зовнішніх, як ознака посилення взаємодії із
зовнішнім середовищем і, зокрема, за визначеним вектором гуманістичним
європейським світом [4].
На первинному рівні на основі наших узагальнень та аналітичного
дослідження сформований гештальт кооперативно-екологічної структури
(рис. 2).
Визначення такої структури походить із гештальту процесу екологізації
сільськогосподарського виробництва, під якою багато авторів (Зіновчук Н.В.,
Смаглій В.О. та ін.) локанічно розуміють системний динамічний процес, що дає
можливість керувати змінами, які відбуваються у природному навколишньому
середовищі, запобігати його деградації і забрудненню, сприяти виробництву
екологічно безпечної сільськогосподарської продукції [1].
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Мета (ціль)

Рис. 2. Дерево гештальту кооперативно-екологічної структури
Джерело: укладено автором
Особливо доречним є екологічний контроль за виробництвом і
споживанням екологічно чистих продуктів домашнього господарювання. Адже
така продукція споживається не лише членами сім’ї, але вибуває на ринок, як
місцевого так і регіонального і національного рівнів [5].
В центрі структури ми розмістили лідерство, як найважливішу складову
гештальту, що виходить з багатьох досліджень, портрет самого лідера ми взяли
з підручника «Психологія управління» [6]. Лідерство буває «вродженим» та
«набутим». Головним покликанням лідерів у третьому тисячолітті буде
вивільнення інтелектуальної енергії своїх співробітників. На Житомирщині
виношується проект формування школи таких лідерів на базі ЖНАЕУ [6].
Як висновок, формування синергетико-гештальтної парадигми досліджень
сприятиме ноо- (інтелектуального) розвитку макроекономічних та екологічних
процесів на основі пріоритетів застосування інтелектуальних засад
національної економіки. Активізація дії внутрішнього середовища вимагає
нормалізації системи оплати інтелектуальної праці за еквівалентом складної
кваліфікованої, формулу якої визначив ще в 1790 році Адам Сміт: праця
спеціаліста – це подвоєна проста, але це нижня межа для розрахунків, а далі йде
наступна тарифікація – бакалавр, магістр, доктор філософії, доктор наук.
Поки не існують стандарти ринку землі, як ознака інтелектуальної
економіки. Але, цілком очевидно, що товарний та фінансовий макросегмент
ринку землі повинні бути збалансованими, тобто товарна маса землі
еквівалентна банківській сертифікатній.
Оскільки переважна частина (близько 70%) всього виробництва
зосереджена в домашніх господарствах населення і в найближчій перспективі
змін в структурі національного виробництва не передбачається, виникає
необхідність керованості змін екологічності домашнього виробництва на основі
набутого лідерства та застосування кооперативних форм в обслуговувані такого
виробництва.
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ДННУ «Академія фінансового управління»
ПАРАДИГМАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО
ДОСЛІДЖЕННЯ ІНСТИТУЦІАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО
ГОСПОДАРСТВА
В часи становлення української державності завдяки процесам взаємодії
фінансових сегментів формується вищий рівень господарської організованості,
зокрема, проходить активний процес не тільки трансформації національної
економіки, але й становлення інститутів фінансів та фінансових інституцій.
Взаємопов’язані
інституційні
елементи
національного
фінансового
господарства утворюють органічну цілісність, без якої держава не матиме
належного фінансового фундаменту. Водночас дослідити фінансове
господарство на українських землях, його природу, сутнісні ознаки без
формування окремої наукової галузі недостатньо для чіткого й повного
усвідомлення його ролі у функціонуванні держави та з’ясуванні засобів
регуляції державного життя. Таким чином, є об’єктивна потреба в аналізі
фінансового господарства України та його вивчення в історичному аспекті,
насамперед в окремо обґрунтованому науковому дослідженні. Така постановка
питання зумовлена рядом причин, зокрема: станом фінансознавчих досліджень;
необхідністю використання отриманих практичних результатів у галузі
фінансового господарства та розроблення дієвої фінансової політики. Основне
завдання дослідження історії фінансового господарства полягає в тому, щоб не
тільки проаналізувати ретроспективу фінансових аспектів господарського
розвитку, але й відобразити реалії, а також моделювати перспективу з метою
оптимального розвитку інститутів фінансів та розроблення ефективної
фінансової політики держави. Тобто йдеться про висвітлення фінансового
господарства як теорії і практики, а водночас і формування інноваційноінституційної парадигми, системного дослідження та вивчення однієї зі
складових фінансової науки – історії фінансового господарства України.
При дослідженні фінансового господарства, на наш погляд, особливу увагу
потрібно приділяти розумінню інституціалізації у фінансово-господарській
системі. Українські учені по-різному підходять до тлумачення сутності
інституціалізації. Наприклад, під нею розуміють становлення нових інститутів,
правове та організаційне закріплення певних суспільних відносин [1] або
визначають її як перетворення соціальних намірів у норму та формування
правил економічного спілкування шляхом їх упровадження за допомогою
владних інституцій (неписаних правил чи правової діяльності) на основі засобів
правового, економічного і політичного регулювання [2]. Часто термін
«інституціалізація»
підміняють
поняттями
«інституалізація»
або
«інституціоналізація». Інтерпретація двох останніх дефініцій висвітлена в
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працях В. Ягодкіної [3, с. 10], С. Хантінгтона [4], Д. Юджа [5] та ін. Науковець
Ю. Коваленко звертає
увагу на
відмінність
між
дефініціями
«інституціоналізація» та «інституціалізація» [9, с. 208–209]. Вона розглядає
інституціалізацію як «системоутворюючий чинник становлення фінансового
сектору вітчизняної економіки» [6, с. 210]. При цьому під інституціалізацією
фінансового сектору науковець розуміє «процес становлення і розвитку його
інституційних одиниць, що впроваджують певні інституції у фінансову
діяльність; упорядкування фінансової діяльності через встановлення правил
фінансової поведінки за існування неформальних норм і забезпечення
виконання цих правил за допомогою механізму примусу» [6, с. 212]. Натомість
ми розглядаємо інституціалізацію фінансового господарства України як одну з
найважливіших
складових
національної
економіки.
Поняття
«інституціоналізація» в історії фінансового господарства використовуємо для
характеристики інституціональних змін, що відбуваються в процесі
формування фінансових інституцій, інститутів тощо. Вона повинна базуватися
на нормативних і фінансових складових, розкритті природи глибинних
фінансових взаємозв’язків, ролі та місця інститутів та інституцій, що історично
сформувалися й функціонують у системі господарювання нашої країни. Отже,
під інституціалізацією фінансового господарства слід розуміти формування
цілісної системи фінансових інституцій та інститутів розвитку національного
фінансового господарства.
На нашу думку, інституціалізацію слід розглядати двояко. З одного боку, в
широкому значенні – це процес формування певної наукової ідеології, яка є
підґрунтям для створення різноманітних концепцій і напрямів щодо суспільних,
політичних, економічних інститутів тощо. Найважливішими серед них є
фінансові, адже вони регулюють соціальні зв’язки в господарській сфері,
великою мірою забезпечують процес виробництва, функціонування механізму
фінансового регулювання та управління. З другого боку, в спеціалізованому,
вузькому розумінні, інституціалізація фінансового господарства – це процес
виникнення і становлення системи фінансових інститутів та фінансових
інституцій як ключових структурних елементів не тільки фінансового
господарства, а й національної економіки загалом.
Разом з тим, слід відзначити визначальну роль інституціональної
парадигми у дослідженні фінансово-економічних проблем та поглибленні
аналізу ретроспективи фінансового господарства України – з одного боку. З
другого – висвітленні множинності підходів щодо розвитку фінансових
інститутів, розкриті їх основних характеристик в українській та світовій
фінансово-економічній думці в контексті взаємодії історичного і логічного.
Насамперед, це пов’язано з існуванням різних концепцій, шкіл та напрямів у
певному історичному процесі, а також різноманітністю інтерпретацій вказаних
складових у фінансово-економічній думці, залежно від конкретних історичних
умов та інституціонального середовища розвитку фінансового господарства на
українських землях.
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ
ФІНАНСАМИ В УКРАЇНІ ТА ПРОБЛЕМИ ЗАПОЗИЧЕННЯ
МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ
Після проголошення Україною незалежності постали питання її
державотворення. Якщо в інших країнах колишнього «соціалістичного табору»
проблеми стояли тільки косметичного характеру, оскільки вони мали свою
державницьку ідентичність (власна грошова, бюджетна, податкова система
тощо), то в Україні всі державницькі атрибути потрібно було формувати
заново, адже до цього вона їх попросту не мала. В Основних напрямах
економічної політики України в умовах незалежності, схвалених парламентом
України 25 жовтня 1991 р. зазначалося: «Докорінна структурна перебудова
народного господарства, кардинальні зміни в інвестиційній діяльності
розглядаються як найважливіші пріоритети подальшого розвитку економіки
України для надання їй більшої динамічності й соціальної спрямованості» [1]. В
першу чергу постали два основні питання: організації і управління на нових
засадах та теорії. Головним було вибір теорії, яка завжди служить базою
обґрунтування господарської моделі, факторів її динаміки і ефективності
загалом. Особливого значення набули питання щодо розроблення теорії
державних фінансів, зокрема формування теоретичного базису бюджетноподаткової політики. Така тенденція була пов’язана, насамперед, з
необхідністю вирішення нагальних завдань формування національних
фінансових інститутів і механізмів фінансового забезпечення економічного
розвитку, а також з відкриттям світового інтелектуального простору та
дорученням до надбань сучасної західної економічної науки як теоретикометодологічної основи фінансових досліджень [2, с. 501]. Правда слід сказати і
про активне залучення до теоретичного арсеналу українських науковців. Аналіз
спеціалізованої літератури дав можливість виділити три основні групи
наукових кіл щодо формування економічної системи. Представники першої
групи, економічні процеси в Україні розглядали переважно через призму
старих догм, представники другої групи активно виступали за запозичення
теоретичних підходів зарубіжних вчених. Третя група вчених розглядали роль
державних фінансів та концептуальну їх сутність з національних позицій, а
також активно пропонували свої пропозиції щодо модернізації національної
економіки, фінансової системи, досягнення фінансово-економічної стабілізації
та вироблення національної моделі фінансового забезпечення економічного
розвитку.
Звичайно, головні засади представників першої групи були явно не
«предметними» щодо моделювання національної фінансово-економічної
системи, адже формуючись в режимі одноманітності, вони не могли
змоделювати та обґрунтувати інноваційну концепцію розвитку.
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Так само не був ефективним і підхід науковців, які «сліпо» поклонялися
концепціям соціально-економічного розвитку в інших країнах, адже для
адаптації в українських реаліях потрібно було враховувати національні
особливості.
На щастя, серед наукових кіл України того часу існували сили з
інноваційним баченням розвитку економіки та держаних фінансів. При
формуванні своїх моделей, вони виходили з того, що потрібно враховувати
якісні й кількісні характеристики населення, менталітет, господарську культуру
тощо. Крім того, вони серед організаційних, політичних, правових механізмів,
які забезпечують трансформацію суспільно-економічної системи, важливе
місце відводили фінансовим інструментам. При цьому вони ратували за
використання міжнародного досвіду, але тільки в тій мірі, де він не суперечить
національним інтересам. І це був оптимальний варіант. Як свідчить досвід,
пропозиції Світового банку, Міжнародного валютного фонду та інших світових
фінансових інституцій, які запропонували урядам країн із перехідною
економікою «стабілізаційний пакет «заходів виявився не для всіх ефективним,
хоч і містив благородну мету: по-перше, заходи щодо дерегуляції економіки
повинні запустити ринковий механізм економічного зростання; по-друге,
очікувалося , що залучені іноземні інвестиції суттєво сприятимуть приватизації
та забезпеченню підприємств кваліфікованим менеджментом і сучасною
технологією; по-третє, передбачалось відносно швидке становлення сектора
малих і середніх підприємств, які залучать звільнену з державних підприємств
робочу силу, хоча б частково вирішать проблему товарного дефіциту на
внутрішньому ринку і дадуть поштовх для формування середнього класу, а
також, по-четверте, низькі доходи в поєднанні девальвованою валютою
забезпечать національним підприємствам конкурентні переваги не тільки на
внутрішніх, але й на світових ринках [3, с. 3–17]. Насправді реальний розвиток
економіки виявився, зокрема в Україні, далеким від прогнозів як Світового
банку, так і МВФ. Це пояснюється, насамперед, тим, що відбувається
суперечність між традиціями національного розвитку, усталеними інститутами
та впровадженням нових форм організації й управління, інститутів не
притаманних органічному розвитку суспільства. Багато вчених розуміли це, і
тому на початку українського державотворення активно включились в розробку
різних варіантів концепцій (стратегій) як економічного розвитку України, так і
системи державних фінансів.
Таким чином, сформувався національний теоретико-практичний напрям у
сфері державних фінансів. Серед основних його положень, слід виділити такі
як: визначення ролі фінансових механізмів у трансформації економічної
системи та розроблення методологічних основ фінансової політики держави
(А. Даниленко); трактування сутності податку та державних витрат з ринкових
позицій (А. Соколовська, В. Суторміна, В. Федосов); визнання ключового
значення відповідності економічних, політичних, правових і соціальних
перетворень (А. Гальчинський, В. Геєць, А. Гриценко); обґрунтування методів
та механізмів впливу бюджетно-податкової політики на економічний розвиток
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(М. Герасимчук, В. Зимовець, Б. Кваснюк, І. Луніна, Л. Шаблиста) [4, с. 35].
Крім цього, можна виділити основні етапи формування та становлення системи
державних фінансів України [5, с. 107–130], а також наукові пошуки в галузі
реформування системи державних фінансів у незалежній Україні, які пройшли
такі основні етапи: 1992–1994 рр. – критичний перегляд засад вітчизняної теорії
державних фінансів на основі запозичення останніх теоретико-практичних
здобутків західної фінансової науки, їх адаптація до пострадянських умов з
метою розбудови національної фінансової системи; 1994–1999 рр. – вироблення
оригінальних теоретичних положень і концепцій, пов’язаних із з’ясуванням
характеру впливу податково-бюджетних чинників на мікро- і макроекономічні
трансформаційні процеси з метою подолання фінансово-економічної кризи;
2000–2009 рр. – поглиблення макро- і мікроекономічного аспекту теорії
державних фінансів у зв’язку з необхідністю реформування діючої фінансової
моделі для забезпечення економічного зростання інноваційно-інвестиційного
типу [4, с. 26–47]. Цікавими є також етап 2010–2014 рр., (обґрунтування
адаптації до українських реалій міжнародних стандартів, зокрема
бухгалтерського обліку, фінансової звітності), а також новий етап починаючи з
2015 року (висвітлення проблем стосовно фінансової децентралізації місцевого
самоврядування).
Таким чином, однією з концепційних вимог формування національної
економіки та системи ефективного управляння державними фінансами є
врахування історичного досвіду господарської практики, переосмислення
теоретичних здобутків західних вчених економістів-фінансистів та вироблення
оригінальних національних теоретичних положень для проведення ефективної
фінансово-економічної політики.
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ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ
ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ
Важливу роль у складі державного сектора відіграє сектор загального
державного управління. Він об’єднує юридичних осіб, основною діяльністю
яких є виконання функцій законодавчої, виконавчої або судової влади. Сектор
загального державного управління включає всі державні установи та всі
неринкові некомерційні організації, які контролюються і фінансуються
органами державного управління. Державні установи, як правило, є
неринковими виробниками, які надають товари та послуги домашнім
господарствам або суспільству в цілому, в основному, безкоштовно або за
економічно незначущими цінами для досягнення певних політичних або
соціальних цілей. Надходження від реалізації товарів і послуг за економічно
незначущими цінами становлять частину неринкової продукції цих закладів і
надходять до державного бюджету.
В ст.1 Конституції України визначено модель держави, згідно якої вона є
«суверенною, незалежною, демократичною, соціальною, правовою» [1]. Цій
моделі, її функціональним ознакам повинна відповідати державна служба.
Державна служба являє собою єдність двох складових: з одного боку, це
соціальний інститут, що визначає порядок формування та реалізації функцій
держави, а з іншого – це сукупність фахово підготовлених громадян,
професійно зайнятих у державному апараті.
У Верховній раду України на черзі дня стоїть обговорення законопроекту
№ 2490 «Про Державну службу в Україні» у другому читанні. Першочергова
мета Закону – відокремити політичні посади від державної служби. На рівні
Конституції, законів про кабмін і ЦОВВ вже прописаний принцип
відокремлення політики і держслужби, але він не реалізується на практиці.
Інша мета – розмежувати держслужбовців і звичайних працівників. Не всі
в міністерствах, відомствах та інших органах державної влади реалізують
владні повноваження, розробляють чи втілюють в життя державну політику.
Такі спеціалісти як, на приклад, бухгалтери, ІТ-спеціалісти та інші є звичайним
найманими робітниками і їхня праця повинна підпадати під дію КЗпП. Отже в
органах державної влади буде три категорії посад – політичні посади
(міністри), державна служба та звичайні працівники. Юридично всі ці категорії
посад мають свої права та обов’язки, які повинні визначатися у функціональних
посадових інструкціях.
Основним інструментом реформування держслужби має стати відкритий
відбір кандидатів за конкурсом на основі якісних критеріїв відбору та певних
компетенцій, які повинні базуватися на засадах професіоналізму та моральної
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етики державного службовця. Має бути забезпечена відповідність між
повноваженнями державного службовця, що визначається інституціональними
засадами, та внутрішніми організаційними регламентами.
Компетенції, відповідно до Закону, будуть розробляти Головдержслужба,
держсекретарі і відділи з управління персоналом. Вони повинні здійснювати
моніторинг наявних компетенцій та створювати умови для їхнього розвитку та
вдосконалення. Тобто в їх розпорядженні буде весь набір інструментів, який
використовують сучасні відділи з управління персоналом в корпораціях.
Нарешті одним з наріжних принципів закону – дотримання принципів
нейтральності і незалежності. Комісія з питань вищого корпусу державної
служби, Головдержслужба покликані врегульовувати та розслідувати всі
потенційні конфлікти під час проходження служби.
В цілому закон передбачає, що Комісія з питань вищого корпусу державної
служби, Головдержслужба, державні секретарі та відділи управління персоналу
мають охопити всі аспекти управління персоналом на держслужбі. Саме вони
будуть основними агентами змін держслужби в органах державної влади. Тобто
вони повинні формувати вимоги до кандидатів на посади і оголошувати
конкурси.
Закон міняє підходи до оплати праці. Зменшується та складова зарплати,
яка залежить від керівника – зазвичай це премія. Є пропозиція про збереження
фонду оплати праці і, при скороченні чисельності працівників (одне із основних
положень
реформи)
виникає
можливість
збільшувати
зарплату
держслужбовцям. Тобто, якщо держсекретар скоротить кількість працівників,
то він і далі розпоряджатиметься тим самим фондом зарплати як і до
скорочення. Це дасть можливість застосовувати до нових держслужбовців нові
підходи до формування зарплат.
Ефективність функціонування всієї системи державної служби та окремих
державних органів значною мірою визначається ефективністю й
результативністю діяльності державних службовців. Метою роботи
держслужбовців є задоволення потреб громадян, які платять податки і
фактично виступають їхніми наймачами. Специфіка роботи в державних
органах влади полягає у тому, що діяльність чиновника має здійснюватися на
підставі закону, а не як в приватному секторі – все дозволено, що не заборонене
законом. Це визначено Конституцією України.
Показники ефективності діяльності державних службовців повинні
відображати ступінь досягнення поставлених перед державними органами
цілей у розв’язанні соціально важливих завдань. Це означає, що суспільство
повинно мати можливість оцінювати відповідність діяльності різних державних
структур їхньому призначенню. Лише запровадження конкретних показників
ефективності у практику діяльності органів державної влади і місцевого
самоуправління, оцінка державних і муніципальних службовців, їхнє посадове
зростання, грошове утримання відповідно досягнутих показників дозволять
реально повернути бюрократичний апарат обличчям до суспільства, націлити
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кожного державного або муніципального службовця на вирішення поставлених
перед ними завдань.
Тому, при визначенні ефективності діяльності державних службовців
необхідно:
1. Чітко окреслити функції та посадові обов’язки кожного держслужбовця.
2. Встановити абсолютні і відносні показники і критерії ефективності для
кожного співробітника, які повинні визначатися в нормативних правових актах
або методичних рекомендаціях.
3. Показники і критерії ефективності діяльності державних і
муніципальних службовців повинні розроблятися і контролюватися
Головдержслужбою, держсекретарями і відділами з управління персоналом.
4. Активне запровадження технології е-урядування прискорить отримання
послуг споживачам і унеможливить корупційні дії з боку держслужбовців. Це
дасть можливість застосувати кількісний показник – зменшення часу на
обслуговування одного громадянина. Отже, використання систем електронного
документообігу дозволить істотно скоротити витрати часу і ресурсів як
громадян, організацій і підприємств, так і державних органів, підвищити
ефективність співпраці держави і громадян, що посилить взаємозв’язок
результатів праці з її оплатою.
5. Необхідно встановити єдині стандартизовані вимоги до надання послуг
держслужбовцями, здійснювати належний контроль за їх якістю, а також
посилити відповідальність за неналежне надання і не дотримання стандартів
(якість послуги, якість обслуговування тощо). Формалізація адміністративних
процесів є ефективним способом аналізу і постійного поліпшення та
модернізації діяльності державних установ. Перевагами е-урядування є
контрольованість, зовнішня та внутрішня прозорість, оптимізація і
раціоналізація управління.
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ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ КРЕДИТНИХ СПІЛОК США ТА
МОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПОЗИТИВНОГО ДОСВІДУ В
КРЕДИТНО–КООПЕРАТИВНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ
В національних економіках багатьох зарубіжних країн кредитнокооперативний сектор посідає вагоме місце. Особливо це стосується кредитних
спілок, які набули широкого розвитку в США та мають віковий досвід
діяльності, який може бути успішно використаний в процесі реформування
української економіки.
Кредитні спілки (далі КС) у США мають юридичний статус
неприбуткових (non-profit) фінансових кооперативів. Це означає, що вони
звільнені від сплати федерального прибуткового податку [1]. Такий досвід є
особливо важливим для кредитних спілок України, де у 2014 р. з кредитних
спілок зняли статус неприбутковості.
Нині кредитні спілки (кооперативи) в США – це ощадні установи,
орієнтовані на споживача і організовані як об’єднання людей за професійною,
релігійною або регіональною (регіон проживання) ознакою. Кредитні спілки
існують і створюються як в комерційних фірмах, так і на державних
підприємствах. Кредитна кооперація на північноамериканському континенті
носить масовий характер. Станом на 2014 р. у США функціонує 6671 КС [4],
розмір їх сукупних активів складає 1,125 млрд дол. США. Заощадження
кредитних спілок досягли 961 млрд дол. США, позик видано на суму
689 млрд дол. США [5]. Більше половини з наданих позик (51,1 %) є приватною
довгостроковою іпотекою, більше чверті (33,1 %) надається для задоволення
індивідуальних споживчих потреб, 10,7 % позик видані без забезпечення і лише
6 % − на інші потреби [6].
Сучасна діяльність кредитних спілок США має багато напрямів. Кредитні
спілки США можуть відкривати чекові рахунки, подібні до чекових депозитів у
банках. Як інвестори вони мають право надавати додаткові послуги (такі, як
іпотечні позики, емісія кредитних карток), а також розширити свою діяльність
за рахунок надання брокерських послуг, відкриття індивідуальних пенсійних
рахунків, використання банкоматів. Особливий інтерес становить досвід
діяльності кредитних спілок, які надають спеціальні види послуг за пільговими
цінами для пайовиків у віці 50 років та старше. Пакет послуг для цієї категорії
громадян включає:
 не лімітовану чекову книгу, в якій не передбачено щомісячну оплату
мінімальних вимог за залишком (це дає можливість за рік отримати відчутний
дохід);
 ощадний рахунок, який дозволяє отримати дохід на 0,15% більше;
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 пільгові кредитні лінії (більш дешеві, на відміну від багатьох інших);
 надання знижок при купівлі автомобіля [3].
Такий досвід є особливо важливим для України, де пенсіонери фактично
залишаються найбільш вразливою верствою населення. Програми надання
послуг пенсіонерам в українських кредитних кооперативах потенційно є
реальними та ефективними заходами соціального захисту літніх людей.
В цілому функції кредитних спілок в США зводяться до двох основних:
а) заощадження (зберігання грошових вкладів домашніх господарств);
б) наданні позик членам спілки.
У США підходи до державного регулювання діяльності КС полягають у
тому, що у разі наближення нормативних показників будь-якої КС до таких, які
є нижчими за норму, регулятор запропонує додаткове фінансування або
можливість поглинання більш стійкими КС. При цьому будуть збережені
збутова мережа і усі робочі місця, буде забезпечене завершення усіх
розпочатих проектів. Тобто, в таких випадках головною метою є мінімізація
витрат в результаті можливого погіршення авторитету установ, які надають
фінансові послуги. Регулятор повністю зацікавлений у розвитку КС, гарантує
стабільну діяльність кожного учасника ринку. На нашу думку, такий підхід
доцільно впровадити і в регулюванні діяльності вітчизняних кредитних спілок.
Кредитні спілки США, без сумніву, надзвичайно популярні серед громадян
саме через політику цих організацій, спрямовану на соціальну підтримку
основної маси населення країни. Американським кредитним спілкам довіряють
на рівні світових банків. Довіра клієнтів, яка створювалася роками, підкріплена
поведінкою та менталітетом дійсних членів. Асоціації КС США щорічно
визначають кращі інновації на ринку і не просто нагороджують кращих
менеджерів та установи, але й прагнуть до безперервного покращення
діяльності.
Слід відмітити, що в Україні нині існує лише єдина форма фінансової
установи, яка має кооперативну природу – кредитні спілки. Однак, аналіз їх
діяльності свідчить, що багато з них не дотримуються фундаментальних
кооперативних принципів і фактично є псевдо-кооперативами. Крім цього,
кредитні спілки в Україні переважно займаються споживчим кредитуванням і
майже не кредитують малий та середній бізнес, особливо у сільській
місцевості [2].
Таким чином, досвід розвитку моделі кредитно-кооперативного сектору
економіки США доцільно використати в Україні в частині звільнення від
сплати податку (запровадженого змінами до податкового законодавства від
2014 р.), надання послуг для окремих верств населення (зокрема, соціально
вразливих), а також реалізації державних програм підтримки та сприяння
розвитку КС. Впровадження зазначених нововведень буде можливим лише в
результаті створення відповідних правових та організаційних умов, які
сприятимуть формуванню у вітчизняній економіці американської моделі
кредитних спілок.
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ДЕРЖАВНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ
В АСПЕКТІ ТЕНДЕНЦІЙ СВІТОВОГО РОЗВИТКУ
Світова практика свідчить, що у будь-якій економічній та політичній
системі державний сектор економіки виступає ключовою економічною опорою
країни і основою економічної безпеки. Держава завжди бере участь у
здійсненні великих народногосподарських проектів, а роль державних компаній
в досягненні макроекономічних показників може бути досить вагомою. На
частку держсектору припадає 30–40% обсягу промислового виробництва в
Центральній і Східній Європі [1, с. 9].
В наш час існування державного сектору визначається його важливою
роллю у формуванні та розвитку високоефективної соціально-орієнтованої
ринкової економіки. Як показує практика індустріально розвинених країн,
сучасна держава акумулює значні матеріальні та фінансові ресурси. Через
систему державного бюджету консолідується та розподіляється від 30 до 65%
ВВП. Крім цього, держава виступає найбільшим стратегічним власником.
Підвищення значущості державного сектора, своєрідне його оздоровлення
можливе шляхом поступової ліквідації неринкової ситуації його
функціонування. Сюди можна віднести скорочення бюджетних надходжень,
відмову від списання заборгованості по кредитах, поширення принципів
управління й оцінювання ефективності капіталовкладень, які використовуються
у приватному секторі, тощо. Державне підприємство, усе менше покладаючись
на державний бюджет при формуванні своєї інвестиційної програми і все
більше звертаючись до ринку приватних капіталів, продовжуватиме залишатися
державним у виробництві, але поступово перестає бути таким активно
включаючись у ринкові процеси. Узагальнюючи трактування суб’єктів
державного виробництва слід наголосити на двох основних критеріях, які їм
притаманні: рентабельність чи збитковість та функціонування їх у формі
конкурентних підприємств чи державних монополій. Саме державні
підприємства в яких рентабельність розглядається як стратегічна мета можуть
функціонувати у режимі державного підприємництва.
Найчастіше серед цілей державного підприємництва називають
забезпечення населення суспільними благами. На відміну від індивідуальних
благ, виробництво яких у своїй основі є прерогативою приватного бізнесу,
суспільні блага знаходяться в сфері громадських інтересів. Одна із функцій
державного підприємництва полягає в тому, що воно виступає ініціатором
(провайдером) щодо приватного сектора. Воно започатковує процеси,
спрямовані на реконструкцію та розвиток економічного потенціалу суспільства,
зростання сукупного капіталу. Саме державні виробничі об’єкти можна
трактувати і як своєрідну матеріальну базу, і як інструмент для здійснення
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урядової економічної політики. Ще однією із функцій державного
підприємництва є реалізація соціальних цілей. Досягнення соціальної рівноваги
у суспільстві є важливим чинником державного підприємництва. Державне
підприємництво у тому вигляді, в якому воно існує в даний час в індустріально
розвинених країнах, можна визначити як цілеспрямовану діяльність держави, в
процесі якої воно виступає в якості суб’єкта господарювання, та яка
спрямована на вирішення не тільки загальнонаціональних завдань, але й на
отримання прибутку державними підприємствами. Іншими словами, державне
підприємництво являє собою форму прямого державного регулювання
економіки. Істотно, однак, те, що державна власність при цьому функціонує не
як національне надбання, а як капітал, що приносить дохід в умовах ринкової
конкуренції.
Сьогодні більшість розвинутих країн світу займаються розробкою способів
підвищення ефективності державного сектора, що будуть дієвими відповідно до
специфіки певної країни, та будуть підвищувати систему взаємодії між
державним та приватним сектором, розширюючи ринковий простір [2].
Одним із пріоритетів розвитку сучасних економічних систем більшості
розвинутих країн світу є проблема пошуку шляхів підвищення ефективності
державного сектора.
Ця проблема є вкрай актуальною для України, оскільки державний сектор
економіки України налічує понад 3350 підприємств, з яких лише 1833
функціонують. При цьому державний сектор є доволі значною частиною
економіки України, складаючи майже 20% ВВП України у 2014 році, з
чисельністю близько 1 млн. співробітників. Проте замість підтримки економіки,
державні підприємства виступають тягарем – за даними МВФ, сума прямих і
непрямих дотацій та компенсацій збитків державним підприємствам у 2014 р.
сягнула майже 5 % ВВП (1%, не враховуючи НАК «Нафтогаз України») [3].
За цих умов проблеми регулювання та співвідношення обов’язків
державного та приватного секторів набувають все більшого значення для
України. Виникла необхідність корінних змін і в сфері економіки державного
сектору. На думку західних економістів занадто громіздкий централізований
державний сектор, якому притаманні марнотратство ресурсів, зарегульованість,
ієрархічний порядком підпорядкування, застарілі моделі регулювання, вже не
відповідає вимогам динамічного розвитку, швидких структурних змін,
глобальної конкуренції [4].
Проведений європейськими вченими аналіз діяльності неефективних
бюджетних компаній показав, що неефективність деяких державних
підприємств може бути скоріше наслідком їх захищеності від конкуренції, ніж
їх приналежності державі [5].
Найбільші можливості для розвитку конкуренції в держсекторі
відкриваються у сфері його взаємодії з ринковими структурами за допомогою
контрактних відносин. В останні роки контрактна система збільшується за
своїми масштабами, набуває нової якості. У систему контрактів включається і
широкий спектр суспільних благ, за надання яких населенню відповідальність
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несе держава. Йдеться про послуги міського громадського транспорту,
будівництві та проектуванні житла, будівель та споруд громадського
призначення, будівництві та обслуговуванні інженерних споруд і комунікацій,
прибирання вулиць, збір та вивезення сміття, а також послуги соціального
блоку (охорона здоров’я, соціальна допомога, освіта). Таким чином,
відбувається переміщення частини виробництва суспільних послуг з
держсектора в приватний і некомерційний сектори і скорочення прямої участі
держави в їх виробництві. При цьому зростаюча частина бюджетних витрат за
допомогою контрактного механізму реалізується в недержавних структурах на
більш вигідних умовах. В останні 15 – 20 років питома вага цих секторів у
загальних витратах держави на закупівлю товарів і послуг збільшувалася і на
початок 90-х років становила в США 31%, Японії і Франції – 16%, Італії та
Швеції – 25%, Німеччині – 44%. У США в кінці 80-х років муніципальна влада
закуповували за контрактами близько 30% послуг [2]. Розвиток контрактних
відносин супроводжується посиленням ролі конкурсного відбору пропозицій. У
багатьох країнах державні установи зобов’язані розміщувати замовлення на
цілий ряд послуг за допомогою конкурсів чи торгів при обов’язковій участі
недержавних фірм. Участь у конкурсах приватних виробників змушує державні
структури орієнтуватися на їх показники, знижувати витрати. Таким чином, з
розширенням контрактних відносин державна господарська діяльність
піддається більш широкому за охопленням і більш суворому ринковому
тестуванню.
Україна має достатньо серйозний потенціал для використання приватнодержавного партнерства. Але в Україні поки що не створені привабливі умови
для приватного інвестора, ризики реалізації довгострокових інфраструктурних
проектів доволі високі. Також, як свідчать іноземні експерти, в Україні доволі
високі політичні ризики, що також уповільнюють розвиток державноприватного партнерства [6]. Таким чином, широке залучення приватного
сектору важливе не тільки з точки зору отримання додаткових фінансових
ресурсів, досвіду, знань, технологій. Приватний сектор може допомогти в
проведенні реформ в різних галузях економіки (наприклад, освітній,
бюджетній, податковій), стимулювати спрощення та підвищення прозорості
регуляторних процедур, знизити корупцію [7].
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В ГРУЗИИ
По предварительным данным переписи (без учёта непризнанных Южной
Осетии и Абхазии) на 5 ноября 2014 года, население Грузии составила 3 729, 6
тысяч человек. По данным этой переписи, население Грузии по сравнению с
переписью 2002 года уменьшилось на 14,7 процента, что с одной стороны
объясняется уменьшением рождаемости, а с другой – значительной трудовой
миграцией населения.
Мигрантами считаются люди, которые перемещаются из одного места
проживания в другое место проживания, в том числе, пересекая
государственные границы, на неопределенный период времени случайно
(например, создавая новую семью), по определенному плану (например, по
приглашению на работу), инстинктивно. Одним их основных факторов
перемещения на новое место жительства и работы, чаще всего, являются
экономические причины.
После начала распада СССР 1988 году, Грузию начали покидать русские.
В августе 1992, в результате политических решений как с Грузинской, так и с
Абхазской стороны начались масштабные боевые действия на территории
Абхазии, за чем последовала массовый исход проживавших в Абхазии грузин.
1993 году около 250 тыс грузин были вынуждены покинуть Абхазию и через
горные перевалы и частично морским путем перебрались в Грузию. В течение
несколько последующих лет 70 тысяч из них вернулись в Абхазию, в основном
в приграничный регион – Гали, но после возобновления военных действий они
вновь были вынуждены покинуть Абхазию.
По аналогичному сценарию происходил Грузино-Осетинский конфликт
1991–1992 годов вследствии которого 100 тысяч осетин переехали из Южной
Осетии в Россию и 23 тысячи грузин переселились в центральные регионы
Грузии.
Вследствии Русско-Грузинской войны 2008 года, происходившей на
территории почти всей Западной Грузии, Южной Осетии, и частично в
Абхазской зоны, еще около 30 тысяч грузин покинули Южную Осетию.
Масштабные миграционные процессы в Грузии хотя хронологически и
совпадают со значительными политическими, этническими конфликтами,
однако беженцы через некоторый промежуток времени фактически
превращаются в мигрантов. Это происходило по той простой причине, что
Грузия 90-х была экономически слабо развитой страной, которая, очевидно, не
была способна обеспечить сносное существование сотням тысяч беженцев из
двух регионов – Абхазии и Южной Осетии. Поэтому, через некоторое время,
238

МАТЕРІАЛИ ІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
несмотря на попытки государства поддержать этих несчастных людей, многие
из них покинули родину и выехали в сопредельные государства (в основном в
Россию и Украину) и в Европу и США.
Несмотря на то, что мировой рынок труда не нуждается в иммигрантах,
грузины пополняют поток желающих найти работу. По данным Национального
Банка, сумма денег, которую в январе-июне 2014 года грузины, работающие
заграницей, прислали домой на 30% больше, чем сумма, присланная за этот же
период в 2013 году. Большинство денежных переводов отправляется из России.
Для разрешения этой проблемы правительство начало осуществление
целого ряда программ, например в 2008-2009 году была реализована
краткосрочная программа по созданию рабочих мест и создало
правительственную комиссию по миграции, в которую вошли представители
всех основных правительственных агентств.
В рамках программы по созданию рабочих мест более 100 000 человек
получили трехмесячную работу в различных компаниях, а зарплату им
выплачивало правительство. Идея заключалась в том, что лучшие из них
должны были получить постоянную работу, а остальные приобрести ценные
навыки и опыт, но проект оказался нежизнеспособным.
Правительственная комиссия по миграции надеются, что сможет
остановить трудовой поток из страны. Исследовательский центр Кавказский
институт мира, демократии и развития в 2009 года провел опрос, который показал что большинство грузин, работает за рубежом нелегально.
В ноябре 2010 г. Грузия подписала с ЕС соглашение и обязалась
возвращать своих нелегально работающих граждан. Соглашение также
касается и граждан других стран, которые въезжают в ЕС через Грузию. Власти
пытаются остановить поток нелегальных мигрантов, облегчая условия для
работы
за
границей.
Франция
согласилась
ввести
квоту
для
квалифицированных граждан Грузии на работу в этой стране. А с марта 2011
года вошло в силу соглашение по упрощению требований для получения визы
грузинам, путешествующим в Евросоюз.
В странах Евросоюза обсуждают так называемую круговую миграцию,
когда граждане Грузии в течение нескольких лет работают в Европейской
стране, а потом возвращаются в Грузию. От этого выигрывают все три стороны:
 Грузия потому что ее граждане приобретают новые навыки;
 принимающая страна, потому что в нее поступает рабочая сила;
 люди, которые зарабатывают деньги.
Трудовая миграция из Грузии играет значительную роль в экономике
страны – денежные переводы трудовых эмигрантов на родину стали
существенным источником сокращения бедности в Грузии. Приток денежных
средств из зарубежа оказывает также положительное воздействие на развитие
малого бизнеса.
В Грузии в течение 2013 года, по данним Национального Банка Грузии
был зафиксирован перевод в страну 1,4 млрд. долларов иностранных переводов
при выводе из страны 155 млн. Национальная статистика не дает четкой
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дифференциации этого потока по типам платежей и отправителей, однако, по
косвенным данным, большая часть переводимых в страну средств –
некоммерческие переводы частных лиц.
Значение денежных переводов в экономике страны довольно велико. Они
составляют более 17,8 % к стоимости импорта Грузии, 29,2% к
внешнеторговому дефициту и почти на 53 % больше, чем общая сумма прямых
иностранных инвестиций в национальную экономику. Кроме того, необходимо
учитывать, что эти переводы являются основным источником дохода для
значительного числа семейств, проживающих в Грузии.
Источником более 80 % входящих переводов является группа из четырёх
стран. В их число входят Россия, из которой в Грузии было переведено 801,4
млн. (54,3% от общей суммы), Греция – почти 198 млн. (13,4%), Италия – 110,2
млн. (7,5%), США – 74,9 млн. (5%). Следует подчеркнуть, что переводы средств
из страны имеют совершенно иную структуру: Россия – 55 млн. (около 33 %),
Украина – 22 млн. (14,4 %), Узбекистан – 5,7 млн. (3,7 %), Нигерия – 5,5 млн.
(3,5 %).
Интенсивная эмиграция населения Грузии оказывает сильнейшее влияние
на ее демографическое развитие. Это особенно проявилось в 90-е годы, когда
трудовая миграция превысила естественый прирост населения. Кроме того, в
этот период катастрофически снизилась рождаемость, которая стала
повышаться только после некоторого улучшения экономического положения и
в 2006 году и предложения Патриарха Всея Грузии Ильи II о том, что он будет
крестным отцом каждого третьего и последующих детей в одной семье.
Трудовая эмиграция серьезно подрывает здоровье эмигрантов. 87%
респондентов, в том числе 84% женщин заявили, что до выезда были
совершенно здоровы. В эмиграции только 55% считали себя здоровыми.
Каждая третья женщина указала, что ее здоровье в эмиграции ухудшилось.
После же возвращения в Грузию считали себя здоровыми 53% респондентов.
Эмиграционная жизнь пошатнула здоровье почти половины эмигрантов.
Существует проблема трудовой миграции из других стран в Грузию.
Например, 24 февраля 2013 в столице Грузии прошла первая акция протеста
против трудовых мигрантов из-за рубежа, организованная альянсом грузинских
патриотов и национальных сил „Национальный фронт“. Участники акции
заявили, что требуют запретить допуск трудовых мигрантов в Грузию,
ужесточить процедуры присвоения гражданства Грузии и визовой режим, снять
гриф «секретно» с соглашения, которое министерство экономики Грузии
заключило с китайской торгово-промышленной группой „Hualing“ летом 2012
года.
Надо сказать, что недовольство людей базируется не на пустом месте.
Мигранты из Китая открыли большое количество малых торговых
предприятий, хотя это пока не вызывает раздражения местного населений, так
как в них китайцы торгуют мелкими товарами, необходимыми в быту по
довольно низким ценам. Гораздо большее возмущение в среде гражданского
общества вызывает значительный рост участия турецкого бизнеса и,
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соответственно, мигрантов из Турции в экономике страны, что особенно
заметно в г. Батуми, который должен стать центром курортного бизнеса в
Кавказском регионе.
И наконец, парламент Грузии во время весенней сессии рассмотрит проект
Кодекса трудовой миграции, согласно которому работодатели смогут нанимать
на работу иностранных граждан только в том случае, если их не удовлетворит
квалификация грузинских граждан. Законопроект, который в ближайшее время
поступит в парламент Грузии, предполагает обязать все компании пройти
регистрацию, чтобы нанимать работников; кандидатуры работников будет
представлять компании министерство здравоохранения, труда и социальной
защиты Грузии. В этом нет никаких ограничений для инвесторов. Если
работники не удовлетворяют требованиям, то компания должна в
документированной и обоснованной форме дать ответ, после чего она может
нанимать иностранных граждан. Необходимость принятия такого
законопроекта вызвана отсутствием регуляций в сфере трудовой миграции.
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ОСОБЛИВОСТІ КРЕАТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ
Сучасний світ змінюється надзвичайно швидко. Інформація оновлюється
постійно. Відбувається динамічний розвиток суспільства. Все це є наслідками
появи креативної економіки, яка починає набирати потужних обертів і в
Україні. Креативну економіку можна охарактеризувати як особливий сектор
економіки, що пов’язаний з інтелектуальною діяльністю людей. Адже сьогодні
зовнішнє середовище вимагає нових законів ведення бізнесу, тому що
змінилися структура та мотивація споживачів. Виникла потреба у продукції з
високим вмістом інтелектуальної складової. Тому підприємці повинні бути
обізнані з новими тенденціями поведінки та потреб клієнтів. Розуміння
особливостей креативної економіки дає можливість перетворити творчі ідеї як
власників бізнесу, так і їх працівників на прибуткову діяльність. До цих
особливостей можна віднести:
- високу роль нових технологій та винаходів у різних сферах діяльності
людини;
- високий ступінь невизначеності;
- великий обсяг вже існуючих знань і гостра необхідність генерації нових
знань.
Поняття «креативна економіка» вперше з’явилося у журналі BusinessWeek
ще в серпні 2000 року [1].
На сьогодні лідером в креативній економіці визнана Великобританія, яка
розробила і продовжує розробляти правову базу, стратегічні та політичні
документи розвитку національної економіки через економічну, культурну і
соціальну взаємодію.
Міністерство культури, інформації і спорту Великобританії відносить [2]
до креативної економіки галузі, які базуються на створенні та використанні
інтелектуальної власності, а саме: 1) реклама, 2) архітектура, 3) мистецтво,
4) антикварна справа, 5) дизайн, 6) мода, 7) інтерактивні розважальні програми,
8) кінематограф, 9) музика, 10) преса, 11) програмне забезпечення та
обчислювальні системи, 12) телебачення та радіо. Таке виокремлення даних
індустрій базується на проведених численних дослідженнях, в результаті яких
встановлено, що в останні десятиліття саме у них найбільша частка
інтелектуальної доданої вартості.
Так, у Великобританії проводиться багато заходів, які присвячені темі
креативної економіки. В університетах готують студентів до роботи в цій сфері.
Одним із досягнень країни є створення програми Creative Industry Finance
(Фінансування креативної індустрії), яка призначена для надання допомоги
творчим і культурним підприємствам у забезпеченні фінансування й інвестицій,
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які їм потрібні для успішного розвитку та зростання в умовах стабільного
бізнесу [3].
Також варто зазначити, що на початку 2000-х років було вперше
використано термін «креативний клас» американським професором,
економістом і соціологом Річардом Флоріда. Креативна економіка – це
креативний клас, що, використовуючи творчі починання, створює продукт або
послугу, додана вартість якого сформована в основному за рахунок
інтелектуальної власності творчого потенціалу. У своїй праці «Креативний
клас: люди, які змінюють майбутнє» він проаналізував політичний та
економічний розвиток суспільства Америки і дійшов висновку, що його
основою стала креативна економіка. Ядром суспільства Р. Флоріда називає
креативний клас або представників творчих професій [4].
Ще одна книга, присвячена креативній економіці, – «Креативне місто»
експерта Світового банку англійця Чарльза Лендрі. Він, описуючи сучасні
міста, приходить до висновку, що на перше місце у розвитку міського
середовища виходять людські здібності та мотивації, витісняючи на другий
план інфраструктуру, природні ресурси тощо [5].
Третім визначним дослідником креативної економіки вважається англієць
Джон Хокінс – володар величезного списку ступенів, звань і посад. Наприклад,
він запрошений професор Шанхайської школи креативності, а ще – член
Консультаційної ради з креативної економіки ООН. У 2001 році Д. Хокінс
написав книгу «Креативна економіка. Як робити гроші з ідей». Автор описує,
як використовувати творчу енергію в нових економічних умовах, оскільки, на
його думку, креативна економіка буде переважаючою формою економіки в XXI
столітті. Він ставить перед управлінським, економічним і творчим
співтовариствами завдання створення такого інтелектуального середовища, в
якому можна було б надати творчості соціальний та економічний вимір,
обернути мрії в потужні проекти [6].
Отже, ми бачимо, що креативна економіка – потужний сектор, який
поєднує культуру та економіку, створюючи певні соціальні стандарти у
суспільстві. А головне: активно використовує інтелектуальну власність, яка
продукує додану вартість, що є основою економічного зростання та
процвітання країни.
Особливістю креативної економіки є те, що людський капітал та програмні
продукти стали найважливішими двигунами розвитку. А в традиційній
економіці капітальні вкладення у виробничі процеси були самими важливими
для подальшої роботи. Ще одна важлива особливість. Раніше, якщо виробили
продукт, який не знайшов свого споживача, то підприємець втрачав ринок та
кошти. Сьогодні ціна помилки набагато дешевша, оскільки споживачам
пропонують проекспериментувати з новими продуктами, тим самим творчо
підійти як до клієнта, так і до продукту. Це вже створює ажіотаж серед
майбутніх покупців, а бізнесмени мають можливість їх вдосконалити ще до
запуску у масове чи серійне виробництво. При цьому не витрачаються значні
кошти, оскільки недоліки чи поліпшення вказуються самими ж споживачами.
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Процеси виробництва в сучасній промисловості вже майже не вимагають
людської праці. Її замінюють роботи. Це формує нову економічну модель – не
робітники у верстатів, а невелика група людей, які разом працюють над певним
проектом. При цьому вони використовують свої знання, навички та творчі
здібності, тому що потрібно мислити креативно для вирішення поставлених
завдань.
В Україні креативна економіка як прибуткова сфера починає
зароджуватися. Створений портал креативної економіки Chernozem [7]. У
вересні 2015 року пройшов перший Міжнародний форум «Креативна економіка
– український start-up». Тобто вітчизняні підприємці з активною позицією
підхопили цей тренд та намагаються поширити його серед нашого суспільства.
Оскільки розповсюдження інформації сприяє формуванню нових думок, ідей,
які можна та необхідно перетворювати у прибуток в креативних галузях, таких
як мистецтво, архітектура, дизайн, мода тощо. Адже розвиток культури у
суспільстві формує стабільне та безпечне середовище, поширює позитивний
імідж і традиції країни у світі.
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РЕАЛІЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Економічні, соціальні, геополітичні виклики, які постали перед Україною у
ХХІ сторіччі, окрім того, що призвели до негативних наслідків та кризових
станів в економіці, можуть стати ще і мотивацією, поштовхом до виходу з
трансформаційної кризи, у якій перманентно перебуває країна майже 24 роки.
Прагнення до інтеграції України у європейський економічний простір на
перший план виносить проблему конкурентоспроможності національної
економіки. Лише економічний розвиток, а саме якісні зміни у економіці
України та посилення конкурентних переваг національної економіки
забезпечать гідне становище країни у світовій економіці та добробут населення.
Разом з тим реалії становища економіки України є такими, що свідчать про
її низьку конкурентоспроможність. Затверджена Стратегія економічного і
соціального розвитку України на 2004–2015 роки «Шляхом європейської
інтеграції» не дотримується. Згідно з даними Світового банку, ВВП України за
1991–2014 рр. знизився на 35%, що є найгіршим показником у світі. Якщо у
1987 р. ВВП України був меншим за ВВП Китаю лише в 4,2 рази, то на початок
поточного року ВВП Китаю перевищував вітчизняний уже майже у 80 разів [1].
Рейтинги конкурентоспроможності української економіки залишаються
найнижчими серед європейських. Навіть піднявшись на 8 пунктів відносно
минулого року, Україна посіла 76-те місце (серед 144 країн) у світовому
рейтингу конкурентоспроможності. Про це йдеться у доповіді «Глобальна
конкурентоспроможність 2014–2015», який щороку публікує Світовий
економічний форум (Давос, Швейцарія). Основні показники української
економіки, що використовувались для розрахунку рейтингу, такі: ефективність
ринку товарів – 112-те місце, ефективність ринку праці – 80-те, розвиток
інфраструктури – 68-ме, розвиток інституцій – 130-те, макроекономічне
середовище – 105-те місце та 43-те за рівнем охорони здоров’я та освіти [2]. За
такими важливими для формування конкурентних преваг показниками, як
складність ведення бізнесу, Україна посідає 99-те місце, за рівнем інновацій –
81-е [2]. У доповіді Всесвітнього економічного форму також відзначено про
корупцію та політичну нестабільність України.
Забезпечення конкурентоспроможності національної економіки – це
сукупність спрямованих дій суспільства по досягненню стратегічних цілей
якісного перетворення національної економіки, зокрема у сфері суспільного
виробництва та у сфері соціально-економічних відносин [3, с. 60]. У сфері
суспільного виробництва стратегічним завданням для України є вирішення
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питання низької продуктивності праці, застарілих технологій і зношення
основних засобів, сировинної структури експорту.
Щодо продуктивності праці, то МОП розраховує її як суму ВВП, поділену
на кількість працюючих осіб. Для України низька продуктивність працюючих
пояснюється, насамперед, відсутністю мотиваційних механізмів (рівень
мінімальної заробітної плати ледь перевищує прожитковий мінімум) та
застарілими засобами праці (у деяких галузях зношеність основних засобів
сягає 80%) [4].
У розвинутих країнах світу сьогодні домінує виробництво товарів п’ятого
технологічного укладу (електронна промисловість, обчислювальна техніка,
оптиковолоконна промисловість, програмне забезпечення, телекомунікації,
роботобудування, виробництво і переробка газу, інформаційні послуги), а
інноваційні підприємства впроваджують технології шостого (біотехнології,
нанотехнології, фотоніка, оптоелектроніка, аерокосмічна промисловість,
нетрадиційні джерела енергії) і сьомого (холодний термоядерний синтез)
технологічних укладів. В Україні ж в основному домінує третій і четвертий
технологічні уклади, на які припадає 58% і 38% продукції відповідно, на п’ятий
технологічний уклад припадає лише 4% продукції, виробництво товарів
шостого технологічного укладу практично відсутнє (0,1%) [5]. Ресурсоємні і
енергозатратні галузі промисловості не дозволяють вести конкурентну
боротьбу із технологічно розвиненими країнами. Отже, забезпечення
конкурентоспроможності України сьогодні означає потребу у значній
модернізації реального сектора економіки і, насамперед, виробництва як
основної її ланки. Це потребує нагромадження та спрямування інвестицій в
національну економіку України.
Експортний потенціал України полягає в переорієнтації економіки країни
на виготовлення продукції кінцевого споживання. За розрахунками Світового
банку, частка високотехнологічного експорту в країнах, де економіка швидко
зростає, досягає 40%, у розвинених країнах – 25%. В Україні – лише 6% [6].
Видобування і вивезення сировини, корисних копалин, необробленої
сільськогосподарської продукції знищує потенційні конкурентні переваги
національної економіки, які можна було б формувати на основі використання
багатих природних ресурсів.
У вже згаданій Стратегії економічного і соціального розвитку України на
2004–2015 роки було задекларовано утвердження інноваційної моделі розвитку
з щорічним приростом інвестицій в основний капітал на рівні 11,7% [7]. На
жаль, в складних сучасних умовах залучення інвестицій вимагає стабілізації
політичної, економічної ситуації у країні та забезпечення правового захисту
інвесторам.
Отже, невтішні реалії конкурентоспроможності національної економіки
України ставлять низку завдань по формуванню нових конкурентних переваг та
раціонального використання існуючих. Першочерговим кроком є модернізація
виробничого сектора, що потребує консолідації зусиль: політичної волі
держави та приватної ініціативи бізнесу задля залучення інвестицій,
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насамперед, на оновлення основних засобів. Вихідними умовами є ефективне
функціонування прав власності (передусім на землю та нерухомість) та
забезпечення надійного захисту інтелектуальної власності, створення рівних
умов конкуренції, розвиток стійких та ефективних фінансових інститутів.
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ЗАГАЛЬНЕ ТА ОСОБЛИВЕ В НАЦІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ
СИСТЕМАХ КРАЇН З ТРАНСФОРМАЦІЙНОЮ
ТА РОЗВИТКОВОЮ ЕКОНОМІКОЮ
Сьогодні світова економіка так і не досягла темпів зростання, які
передували глобальній економічній кризі 2008 р. Це може свідчити про те, що
становлення матеріальної основи для подальшого економічного зростання все
ще продовжується, а місце кожної країни в технологічному способі
виробництва, який сьогодні формується, заздалегідь не визначене. У сучасних
умовах низка розвиткових держав, які часто відносять до нових і новітніх
індустріальних країн, ставлять стратегічні цілі щодо розбудови своїх
національних інноваційних систем (НІС), прагнучи забезпечити подальший
економічний розвиток на власній науково-технологічній основі. Такі ж
завдання стоять і перед іншою групою розвиткових країн, а саме – держав з
трансформаційною економікою, до яких відноситься і Україна. Утім, вихідні
умови, що визначають науково-технологічний рівень першої і другої групи
країн, дуже різняться, що й стане предметом подальшого дослідження.
Концепція НІС набула досить широкого поширення в економічній
літературі останніх років. Один з фундаторів даної концепції Б.А. Лундвалл у
своїх більш пізніх працях у якості найбільш важливих характеристик
теоретичних підходів до НІС відзначає визнання того, що генерування нового
знання є колективним процесом, «фірми, інститути знань і люди не здійснюють
інновації поодинці», а «головна характеристика підходу до інноваційної
системи – це те, що вона є відношенням» [3, с. 876]. У методологічному сенсі
це означає певний відхід від принципу економічного індивідуалізму при
дослідженні наукової та інноваційної діяльності.
НІС, з одного боку, є системою об’єктивних економічних відносин з
приводу створення, розповсюдження наукових і технологічних знань та їхнього
впровадження в процес матеріального виробництва, з іншого – вона являє
собою певну систему інститутів, на розвиток яких здійснюють значний вплив
різні форми державної політики. Цілеспрямоване та свідоме «проектування»
певних інститутів розвитку в рамках НІС, у разі його успішного здійснення, має
великий вплив на зростання загальної ефективності виробництва та підвищення
конкурентоспроможності національної економіки. Структурними елементами
НІС є університети та дослідницькі заклади, промисловість, органи державної
влади, фінансові інституції, а також інноваційна інфраструктура, у рамках якої
дуже важливу роль відіграють інноваційні об’єднання та мережі різного
масштабу (наукові парки, високотехнологічні кластери).
На думку К. Фрімена, НІС є в кожній країні, але «в деяких країнах ці
системи ефективні, а в деяких – ні. В одних країнах вони тільки зароджуються,
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в інших їх майже немає, але вони існують скрізь» [1, с. 47]. Специфічними в
рамках кожної НІС є, по-перше, рівень розвитку кожного з її структурних
елементів (перш за все, сектору генерації наукових знань), по-друге –
ефективність взаємозв’язків між ними.
На сьогодні в світовій економіці дуже вагоме місце посідають так звані
«нові та новітні індустріальні країни». Так, за статистикою Світового банку,
відповідно до обсягу валового внутрішнього продукту (ВВП), розрахованого за
паритетом купівельної спроможності, Китай (КНР) посідає 1-е місце в світі,
Індія – 3-е, Бразилія – 7-е, Індонезія – 8-е. НІС згаданих країн перебувають на
дуже різних щаблях розвитку: так, наприклад, рівень витрат на науководослідні та дослідно-конструкторські роботи (НДДКР) у структурі ВВП в
Індонезії коливається на рівні 0,05-0,08%, у той час як у Китаї цей показник за
період 1996-2012 рр. зріс з 0,57% до 1,98% ВВП, упритул наблизившись до
середнього рівня наукоємності ВВП за 28 країнами Європейського Союзу.
Тому, на наш погляд, Китай як розвиткова країна є найбільш вдалим об’єктом
для порівняння її НІС з інноваційною системою трансформаційної економіки
України.
Чому для розвиткових країн виникла необхідність переходу від
«наздоганяючого розвитку» до розбудови власної НІС? Справа в тому, що на
певному етапі модель екстенсивного розвитку економіки, яка базується на
дешевизні ресурсів (перш за все, робочої сили), наштовхується на свої межі:
мобілізація ресурсів на окремих високоперспективних галузях експорту
призводить до диспропорцій у галузевій структурі економіки; з часом даються
взнаки відносно низький рівень доходів населення та слабкість внутрішнього
ринку, залежність від імпортних технологій [2, с. 66–68].
Отже, влада КНР у останні роки затвердила ряд стратегічно важливих
рішень щодо переходу до моделі «ендогенного» економічного зростання на
основі національних підприємств-новаторів, небажаності надто швидких
(більших за 7%) темпів зростання реального ВВП [5, с. 4] та концентрації на
якісних показниках економічного розвитку, пов’язаних передусім з розбудовою
НІС. До 2020 р. поставлене завдання досягти наступних параметрів:
1) зростання витрат на НДДКР до 2,5% ВВП; 2) більше ніж 60% економічного
зростання повинно здійснюватись за рахунок застосування результатів науковотехнічного прогресу; 3) зниження залежності від іноземних технологій
(відношення витрат на придбання імпортних технологій до суми загальних
витрат на НДДКР та «чистого імпорту» технологій) до 30%; 4) входження до
п’ятірки світових лідерів за кількістю патентів, виданих на душу населення, а
також цитованістю китайських наукових публікацій [5, с. 10].
На даний момент структура фінансування НДДР з домінуванням
приватних джерел у КНР подібна до аналогічної структури в економічно
розвинутих країнах. Одночасно в країні, у відповідності з поширеною світовою
практикою, використовується ряд податкових преференцій для наукоємних
виробництв. Крім того, дія «невидимої руки ринку» сполучається з дією
«видимої руки держави» у галузях науки та технологій, які продукують чисті
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суспільні блага та/або мають велике соціальне значення. Подібні методи
реалізуються шляхом прямої фінансової підтримки наукових досліджень,
здійснення державних інвестицій у наукоємні проекти або певне гарантування
приватних інвестицій у аналогічній сфері.
У зв’язку із вищезазначеним, на особливу увагу заслуговує підтримка
венчурного фінансування в КНР. Конкретні її механізми розробляються
методом проб і помилок і час від часу коригуються та вдосконалюються. З
2007 р. у країні діє Фонд підтримки венчурного капіталу для малих та середніх
високотехнологічних підприємств, а в жовтні 2009 в рамках Гонконгської біржі
заснований Ринок зростання підприємств (GEM), який дає можливість для
первинного розміщення акцій малим наукоємних підприємств [5, с. 104–105].
Поки що зарано оцінювати ефективність державної підтримки венчурного
капіталу в Китаї, однак слід зазначити, що аналогічні заходи, реалізовані в
Ізраїлі та інших країнах, загалом справили позитивний впив на розвиток НІС
даних держав.
Для порівняння НІС у трансформаційній економіці України та розвитковій
економіці Китаю доцільно скористатися Глобальним інноваційним індексом. За
даними цього рейтингу, Україна програє Китаю за більшістю позицій,
посідаючи серед 143 країн 63 місце в порівнянні з 29 місцем КНР. Україна має
перевагу загалом за декількома позиціями: рівень розвитку вищої освіти: 34
місце проти 115 у КНР, охоплення вищою освітою – 79,7% випускників шкіл
проти 26,7% у КНР; чисельність дослідників – 1536,5 чол. на 1 млн. населення в
порівнянні з 1392,8 у КНДР. При цьому Україна відстає від Китаю за кількістю
внутрішніх патентних заявок та питомою кількістю наукових публікацій.
Особливо помітне відставання нашої країни в показнику частки НДДКР у ВВП;
частці НДДКР, профінансованих бізнесом; ступені взаємодії науки та
промисловості, рівні розвитку інноваційних мереж, інтенсивності освоєння
імпортних технологій [4, с. 168, 272].
На підставі здійсненого порівняння можна зробити ряд висновків.
Спільним в економіці трансформаційних і розвиткових країн і відмінним від
економіки розвинутих країн є недостатнє забезпечення економічного зростання
власним науково-технічним розвитком. При цьому в той час, як нові
індустріальні країні динамічно «абсорбують» сучасні зарубіжні технології,
трансформаційні пострадянські країни більшою мірою реалізують сировинну
модель економіки. Розглядаючи безпосередньо Україну, треба зазначити, що
щороку в нашій країні скорочується частка фінансування НДДКР у ВВП,
загальна та питома чисельність наукових дослідників; відсутній прогрес у сфері
патентної активності, кількості науково-технічних розробок. Елементи досить
розвинутої НІС, які залишилися від планової економіки та у звуженому вигляді
відтворюються сьогодні, замість адаптації до ринкових умов, зазнають
поступової руйнації. Одночасно нові індустріальні країни нарощують свій
потенціал у галузі фундаментальної науки й університетських досліджень.
Переважна орієнтація лише на комерційні прикладні дослідження, запозичення
іноземних технологій, на певному етапі показала свою вичерпність та змусила
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державну владу таких країн, як Японія та Південна Корея, застосувати певні
заходи щодо зміни ситуації. Зараз подібним шляхом йде Китай.
Розвиненість академічного та дослідницького сектору, високий рівень
технічної освіти в Україні є не недоліком НІС, а конкурентною перевагою, яка
сьогодні використовується недостатньо. Створення умов для посилення зв’язків
між наукою та промисловістю, запровадження стимулів для національних
виробників щодо втілення вітчизняних та освоєння передових закордонних
технологій, загальне покращення інвестиційного клімату, могли сприяти
економічному зростанню України в довгостроковій перспективі.
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МАКРОЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ЗА УМОВ ЕКОНОМІКО-ПОЛІТИЧНОЇ
НЕСТАБІЛЬНОСТІ
Стагнація світової економіки, погіршення макроекономічних показників та
політичної ситуації в Україні загострили проблему активізації інвестиційної
діяльності. Сьогодні економіка України балансує на межі дефолту, що є
наслідком провальної 24-річної макроекономічної політики постійно
змінюваних урядів. На посилення несприятливого інвестиційного середовища в
України досить негативно впливає ведення війни з Росією за свою
територіальну цілісність. З урахуванням означених чинників актуальним постає
питання наукової аргументації пошуку нових підходів щодо залучення
інвестицій в економіку України.
Аналіз історії економічної думки та економічної історії дозволяє
виокремити наступні підходи до регулювання макроекономічної стабільності:
неокласична теорія, кейнсіанська та посткейнсіанська теорія, монетаризм,
інституціоналізм, еволюційна теорія, теорія нового державного управління.
Неокласична теорія регулювання економічної нестабільності базується на ідеї
загальної рівноваги, яка досягається силами саморегулюваного ринку.
Кейнсіанська теорія з’явилась як реакція на подолання світової економічної
кризи 1929-33 рр., яка вперше в історії економічної думки обґрунтувала
необхідність та методи впливу держави на економіку задля подолання кризових
явищ.
Представники
теорії
раціональних
очікувань
Р.
Лукас,
Т. Сарджент, Р. Баррі доводили тезу про можливість кожного суб’єкта
господарювання розрізняти реальні та номінальні економічні процеси і на цій
основі передбачати наслідки економічної політики та визначати свою поведінку
в у мовах економічної нестабільності [1, c. 81–96]. Монетаризм (М. Фрідмен) в
якості основного інструмента регулювання економічних процесів використовує
грошову політику, результативність якого дає ефект, як засвідчує господарська
практика, лише за умов незмінності екзогенних факторів: людських цінностей
та інституціональної структури, ринкової та соціальної інфраструктури тощо.
Використання монетарної теорії для регулювання економіки в Україні
виявилось не ефективним із-за активного впливу на розвиток українського
суспільства інституційних змін (безперервністю реформування управління
власністю, фінансової та регуляторної політик). Абсолютизація ролі грошового
інструмента призвела в Україні до того, що «у гонитві за дешевими грошима
банки, зосередивши свою увагу лише на спекулятивній кредитній діяльності,
усунулись від виконання своїх основних функцій: мобілізації вільних коштів
домашніх господарств і фірм, інвестування економіки…» [2, c. 180], а
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функціонування банківської системи «…набуло відносно економічно
відокремленого характеру» [3, c. 33–37] й призвело на сучасному етапі до
«перевиробництва» банків, до спекулятивної фінансової діяльності, яка й
продукує макроекономічну нестабільність.
Дестабілізація ситуації на сході України призвела до зниження всіх
макроекономічних показників за останні півтора року. Продовжується падіння
ВВП, зростає дефіцит бюджету, різко знизились номінальні та реальні доходи
населення, які є основним внутрішнім джерелом інвестиційних ресурсів.
Загострення конфлікту призвело до необхідності збільшення витрат на
оборону, які сьогодні складають понад 90 мільярдів гривен, що складає понад
5% від ВВП країни. Приблизно 6 мільярдів гривень із цієї суми уряд
видаватиме як державні гарантії під закупівлю озброєння, військової техніки та
необхідних для Збройних Сил України матеріально-технічних ресурсів [4].
Скорочується приватне споживання, яке може бути частково компенсоване
державним споживанням, зумовленим витратами на оборону. Проблеми в
банківському секторі та зниження довіри інвесторів, за прогнозами, призведе до
низького обсягу інвестицій та загального скорочення ділової активності.
Зважаючи на це, дефіцит бюджету цього року збільшиться порівняно з
минулорічними показниками. Поки йде війна, іноземні інвестиції в Україну не
прийдуть, а інвестування обороноздатності забезпечується на сьогодні за
рахунок зовнішніх запозичень, допомоги зарубіжних країн, добровільних
грошових внесків та волонтерської допомоги громадян України.
Рвана ескалація конфлікту на сході Країни та регулярне порушення
Мінських домовленостей стали вагомими чинниками більш глибокого
зниження економічної активності в 2015 році порівняно з попереднім
прогнозом. Разом з переглядом на прогнозному періоді умов торгівлі для
України в бік погіршення ці чинники вплинули на зміщення наших очікувань
щодо початку економічного відновлення в цьому році, і яке відстрочується на
наступні роки. Збереження перемир’я, поступове відновлення роботи
підприємств Донбасу та реалізація набутих унаслідок девальвації переваг у
ціновій конкурентоспроможності є ключовими припущеннями базового
сценарію макроекономічного регулювання.
Подальше падіння світових цін на товари сировинного експорту та дія
обмежень у торгівлі з Росією обумовили скорочення експорту. Внутрішній
попит також скорочувався: споживчий – унаслідок зниження купівельної
спроможності населення в умовах суттєвої девальвації гривні, проведення
жорсткішої фіскальної політики та кредитного стиснення, а інвестиційний –
унаслідок значних геополітичних ризиків, а також обмеженого доступу до
фінансових ресурсів.
Внутрішній попит залишатиметься на низькому рівні, найбільший
негативний внесок обумовлюватиме зниження приватного споживання
внаслідок суттєвого зниження реальних зарплат, високого рівня безробіття,
слабкої кредитної активності та доволі жорсткої фіскальної політики. Зростання
інвестиційного попиту сьогодні спостерігається лише у воєнно-промисловому
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комплексі, який може стати в майбутньому локомотивом ділової активності та
структурних зрушень в економіці. За умов миру може розпочатись відновлення
порушеної на сході інфраструктури.
Крім того, за останній рік різко зросла міграція трудових ресурсів, що
обумовлено як мобілізацією так і веденням антитерористичної операції.
Фізичне руйнування економічного потенціалу на сході України спричиняє
також різке зниження обсягів ВВП, в той же час в довгостроковій перспективі
формуються інвестиційні потреби на відновлення зруйнованих об’єктів
інфраструктури.
Досить негативно впливає на інвестиційне пожвавлення й повільне
відновлення цін на сталь та інші сировинні товари через домінування
пропозиції над попитом на світових ринках. Інфляція в Україні залишається
високою і ризики відновлення дестабілізації грошово-кредитного ринку
зберігаються. Відповідно для недопущення реалізації таких ризиків і
закріплення стійкого тренду на зниження інфляції Національний банк
продовжив політику “дорогої гривні” через збереження високих процентних
ставок. За умов подальшого зниження інфляційних ризиків Національний банк
зможе поступово пом’якшувати монетарні умови як за рахунок зниження
процентних ставок, так і скасування адміністративних обмежень [5]. Водночас
значне [5] падіння споживчого попиту на фоні збереження відносно стабільного
обмінного курсу може спричинити більш стрімке зниження інфляції.
Відсутність стабільних правил господарювання (фіскального та грошового
регулювання, зовнішньоекономічної діяльності) досить негативно впливає на
формування привабливого інвестиційного середовища в економіці України.
Інвестиційна активність в Україні сьогодні можлива лише при вирішенні
наступних проблем: збереження територіальної цілісності та ствердження
інститутів держави, викорінення корупції як системного явища, подолання
олігархічної монополізації та створення умов для малого та середнього
підприємництва.
Економічна наука ще не виробила перевірений практикою рецептів
макроекономічного регулювання інвестиційний них процесів для економіки, на
теренах якої ведеться війна. Президент та Уряд України прикладають великі
зусилля та використовуються всі наявні та «неявні» ресурси та радикальні
реформи задля збереження територіальної цілісності України та ствердження
інститутів державної влади. Однією із функцій держави в нестабільній
економіці є впровадження політики консолідації суспільства, підпорядкування
всіх суб’єктів господарювання на реалізацію державних інтересів. Найбільш
відчутно держава може впливати на поведінку суб’єктів через регулювання
факторіального розподілу доходів проводячи відповідну фіскальну, монетарну,
інвестиційну та соціальну політику задля безпеки держави.
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СУЩНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА И ЕГО ОТЛИЧИЕ
ОТ ОТДЕЛЬНОЙ ССУДЫ
В основном, все исследования, касающиеся проблемы государственного
долга, сводятся к описанию его связи с дефицитом бюджета, а также
механизмов управления долгом и его обслуживания. В научной литературе
очень часто встречаются тезисы о негативных последствиях использования
государственных заимствований, какими являются диспропорции в сфере
товарно-денежного обращения, инфляционные процессы и общее нарушение
сбалансированности экономики. В то же время, использование
государственных займов может выполнять и стабилизирующую функцию.
Основы развития теории государственного долга заложены в трудах
ученых всего мира. Среди них такие известные лица, как А. Смит, Д. Рикардо,
К. Маркс, Дж. Кейнс, Дж. Бьюкенен, А. Лаффер, M. Фридман, П. Кругман и
другие.
Сегодня практически все развитые страны, включая США, имеют
государственные задолженности, сопоставимые с объемом их годового
валового внутреннего продукта, что свидетельствует о значительности данного
фактора для экономики. В связи с этим вопрос сущности долга требует более
глубокого рассмотрения.
Государственный долг зарождается ещё в средние века в Генуе и Венеции
как альтернатива прямым налогам, однако впоследствии оборачивается
усилением налогового бремени для населения. Сама налоговая система
является закономерным дополнением системы государственных займов [1,
c. 766]. Ввиду того, что государство располагает обширной собственностью и
редко оказывается банкротом, оно считается самым надежным клиентом для
кредитования. Это предоставляет возможность использования государственных
займов для развития производства. При условии, конечно, что средства,
которые привлекаются посредством государственного кредита, будут
направляться в качестве инвестиций на стимулирование спроса и развитие
реального сектора экономики, а не на единовременные, сиюминутные нужды.
В классической и неоклассической теориях долг представляется в качестве
вычета из капитала, причины сокращения национальных инвестиций,
сдерживания накопления капитала, роста налоговой нагрузки на население. Но
насколько справедливы данные положения? Пол Кругман говорит, что
государственный долг весьма отличается от долга семьи, поскольку семья
должна деньги другим людям, а мировая экономика в целом должна сама себе.
И долг не делает экономику беднее [2].
Дело в том, что госдолг отличается от единичной ссуды государству. При
долгеодна ссуда берётся для погашения предыдущей. Если на это возразить,
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что новая ссуда берётся на погашение дефицита бюджета, то всё же ясно, что
предыдущая ссуда погашается из бюджета, что может провоцировать, таким
образом, его дефицит. Отдельно взятая конкретная ссуда подлежит
возвращению, но те средства, которые возвращает заёмщик одному кредитору,
он может взять в долг у другого. Могут изменяться кредиторы, условия
предоставления ссуд, однако часть средств, полученные посредством
государственного кредита, остаётся в руках заёмщика, подтверждение чему мы
можем увидеть, проанализировав динамику объёмов государственных долгов
развитых стран (см. таблицу 1).
Таблица 1
Темпы прироста государственных долгов некоторых развитых стран
в период 1995-2012 гг. [3, 4]
Год
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Великобритания
ГосударственТемп
ный долг,
прироста,
млн. евро
%
443355
543932,8
22,7
617685,7
13,6
578657,7
-6,3
649694,4
12,3
640451,9
-1,4
631727,2
-1,4
617149,9
-2,3
630320,7
2,1
693684,1
10,1
776785,3
12,0
858236,8
10,5
851335,7
-0,8
796498,7
-6,4
1070820,9
34,4
1353941,3
26,4
1551386,3
14,6
1700537,9
9,6

Германия
ГосударственТемп
ный долг,
прироста,
млн. евро
%
1066904,6
1101488,8
3,2
1130998,0
2,7
1185448,6
4,8
1225272,1
3,4
1232252,0
0,6
1243137,6
0,9
1295303,0
4,2
1383804,0
6,8
1454112,7
5,1
1524866,9
4,9
1573937,2
3,2
1583744,6
0,6
1652796,4
4,4
1769892,5
7,1
2057308,3
16,2
2086815,8
1,4
2160192,5
3,5

США
ГосударственТемп
ный долг,
прироста,
млн. дол.
%
4920586,0
5181465,0
5,3
5369206,0
3,6
5478189,0
2,0
5605523,0
2,3
5628700,0
0,4
5769881,0
2,5
6198401,0
7,4
6760014,0
9,1
7354657,0
8,8
7905300,0
7,5
8451350,0
6,9
8950744,0
5,9
9986082,0
11,6
11875851,0
18,9
13528807,0
13,9
14764222,0
9,1
16050921,0
8,7

Таким образом, если к отдельной ссуде применимы принципы такие
кредита, как срочность, возвратность и платность, то для государственного
долга принципы срочности и возвратности размываются, только принцип
платности остаётся в силе. К тому же, методы управления госдолгом и его
реструктуризация деформируют и действие принципа платности, хотя не
отменяют его. Долг постоянно воспроизводится, тогда как отдельная ссуда
прекращает своё существование после её погашения. Здесь проявляется
действие диалектического закона перехода количественных изменений в
качественные: государственный долг как совокупность отдельных ссуд
качественно отличается от каждой ссуды, взятой в отдельности.
Как можно судить по данным, представленным в таблице 1, объёмы
государственного долга развитых стран постоянно наращиваются. Иногда
темпы данного прироста ниже, чем в другие периоды, однако общая тенденция
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прослеживается ясно. Если в Великобритании и наблюдалось сокращение
объёмов государственной задолженности в периоды 1998, 2000-2002 и 20072008 годов, то они были незначительными на общем фоне долгосрочного
периода. Государственный долг развитых стран на протяжении многих лет
показывает тенденцию к росту. Это говорит о том, что в руках государств
постоянно находится определённая сумма средств, которая досталась им
непроизводительным путём, и эта сумма продолжает увеличиваться на
протяжении длительного срока.
Таким образом, отношения, которые возникают вместе с государственным
долгом, уже нельзя назвать кредитными отношениями. Но эти отношения, как и
кредитные, являются отношениями по поводу перераспределения капитала.
Список использованной литературы
1.
2.

3.

4.

Маркс К. Капитал / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Т. 1. Соч. 2-е изд., т. 23. – М. :
Политиздат, 1960. – 907 с.
Krugman P. Nobody Understands Debt [Електронний ресурс] / P. Krugman. –
2012. – Режим доступу: http://www.nytimes.com/2015/02/09/opinion/paulkrugman-nobody-understands-debt.html?_r=0. Last accessed 24th Apr 2015.
Eurostat. Government deficit/surplus, debt and associated data [Електронний
ресурс].
–
2014.
–
Режим
доступу:http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=gov_dd_edpt1
&lang=en. Last accessed 31st Mar 2014.
Treasury of the USA. The Debt to the Penny and Who Holds It [Електронний
ресурс].
–
2014.
–
Режим
доступу:
http://www.treasurydirect.gov/govt/reports/pd/pd_debttothepenny.htm.
Last
accessed 31st Mar 2014.

258

МАТЕРІАЛИ ІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
Д.В. Осецька, асп.,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ ФІСКАЛЬНОЇ КОНСОЛІДАЦІЇ
В УМОВАХ СИСТЕМНОЇ КРИЗИ
Виявлення фундаментальних положень політико-економічного змісту
фіскальної консолідації зумовлене радикальними змінами у системі бюджетноподаткового-регулювання, запровадження нових підходів до проведенні
фіскальної політики у контексті стабілізації системи державних фінансів.
На сьогодні в економічній літературі представлені різні підходи до
визначення сутності фіскальної консолідації. Так, прихильники дискреційної
фіскальної політики вважають, що фіскальна консолідація зводиться до
порушення балансу бюджету шляхом застосування заходів дискреційної
фіскальної політики протягом визначеного періоду або періоду, після якого
вони запроваджуються. Під балансом бюджету розуміють баланс фінансових
операцій сектору загального державного управління [1].
На думку Дж. Сакса, фіскальні консолідація полягає в ліквідації
фіскального та квазіфіскального дефіциту, які є причинами високої інфляції. Ця
консолідація завжди передбачає різке скорочення субсидій, а також значне
зменшення державних видатків на інвестиції з переведенням основної частини
цих видатків з бюджету на самі підприємства [2]. Очевидно, що фіскальна
консолідація має взаємозв’язок не тільки до подолання проблеми затяжних
дефіцитів, але й бюджетних дефіцитів та державного боргу, і це є основою
більшості наукових підходів до розуміння змісту даної категорії.
Таким чином, фіскальна консолідація покликана змінити моделювання
стійкості державних фінансів. До напрямків реалізації такої фіскальної
політики належать обмеження дефіциту сектору загального державного
управління. «Першочерговим завданням держави є стабілізація економіки, яка
реалізується інструментами фіскальної політики через маніпулювання
державними видатками й оподаткуванням» [3].
Сучасна фіскальна політика визначає основні напрями використання
фінансових ресурсів держави, методи фінансування державних цільових
програм та головні джерела поповнення державної казни. В залежності від
конкретних історичних умов в окремих країнах така політика має свої
особливості.
Протягом тривалого часу економісти розуміли лише той факт, що держава
через фіскальну політику визначає, яким чином через тягар платежів за
колективні блага слід розділити серед населення. Тільки після розробки
кейнсіанської макроекономічної теорії була виявлена несподівана
закономірність: фіскальна політика уряду має великий вплив на
короткострокову динаміку випуску, зайнятості і цін.
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Кожен уряд завжди проводить фіскальну політику незалежно від того,
усвідомлює він це чи ні. Питання полягає в тому, чи буде ця політика
конструктивною, чи вона буде неусвідомленою і непослідовною. Тому уряду
необхідно рухатися в такому напрямку, щоб, відсікаючи непотрібні державні
витрати, мінімізувати оподаткування суб’єктів господарювання, тим самим
створюючи сприятливі умови для розвитку бізнесу, але в той же час не
позбавити трансфертних витрат тих, хто їх дійсно потребує.
Нині економісти найрізноманітніших шкіл беззастережно визначають, що
фіскальна політика справляє надзвичайно сильний вплив на будь-яку
економічну систему.
Побудова антикризової стратегії фіскальної політики, що реалізується
через механізми бюджетно-податкового регулювання в контексті подолання
наслідків системної фінансово-економічної кризи доводить, що без поточної
інституційної дисципліни будь-які кроки з фіскальної консолідації можуть
підриватися на рівні прийняття політико-економічних рішень. У широкому
розумінні наявність політично зумовлених бюджетних дефіцитів є складовою
політико-економічної фіскальної консолідації. Звідси її відрив від траєкторії
політико-економічного розвитку є інституційно помилковим.
Важливо зазначити, що матриця бюджетного балансу та державного боргу
чітко вказує на те, що фіскальна консолідація буде ефективною, якщо
реалізація програми фіскальної консолідації буде спрямована на підвищення
стійкості державних фінансів через інструментальне застосування цільових
орієнтирів щодо бюджетного балансу для мінімізації загальних дефіцитів та
скорочення державного боргу [4].
Очевидно, що політико-економічна модель фіскальної консолідації
охоплює всю систему державних фінансів, пов’язану з бюджетним дефіцитом
та державним боргом, буде стосуватися виключно адаптивних бюджетноподаткових інструментів, а не якихось інших макроекономічних заходів.
Інституційна взаємозалежність фіскальної консолідації з бюджетноподатковими інститутами стає ще більш загально визначеною, якщо взяти до
уваги, що у межах фінансової теорії наголошується на функціональній та
цільовій ролі первинного бюджетного надлишку (загального та циклічно
зваженого). Досягнення первинного профіциту (у деяких випадках загального
профіциту) для скорочення державного боргу розглядається як необхідна умова
того, що скорочення дефіцитів та зменшення боргових зобов’язань на певному
безпечному рівні асоціювалися б з фіскальною консолідацією, а не з іншими
інструментами макроекономічної політики [5].
Важливо зазначити, що накопичення обсягів дефіциту сектору загального
державного управління та державного боргу змушує уряд вдаватися до
реалізації прискореної фіскальної консолідації. Прикладом є Іспанія,
Португалія, Кіпр та інші країни. Проте і в державах, де не виникає таких
загрозливих фінансових ситуацій (у країнах ЄС), здійснення фіскальної
консолідації має доповнюватися заходами, спрямованими на забезпечення
економічного розвитку, виявлення проблем у фінансовому секторі економіки,
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що негативно впливають на формування та забезпечення її стійкості, пошуку
шляхів усунення інституційних і політичних бар’єрів перешкоджаючих
проведенню політики фіскальної консолідації. Державна фінансова політика в
країнах ЄС спрямована переважно на реалізацію політико-економічних програм
фіскальної консолідації, які передбачають забезпечення стійкого стану
державних фінансів шляхом здійснення заходів обмеження фіскальних
дисбалансів (передусім дефіциту сектору державного управління та державного
боргу) [6].
Для української економіки реформування фіскальної системи відповідно
до цілей інституційного розвитку свідчить про формування нової якості
фінансової системи і необхідність модернізаційного простору, в основі якого –
формування ефективного механізму фіскальної консолідації. Важливо
зазначити, як вважають С. Гасанов, В. Кудряшов, Р. Балакин, у сфері
державних витрат взято курс на оптимізацію їх обсягів і раціоналізацію
структури, а також підвищення ефективності витрачання державних ресурсів.
Запроваджуються заходи, націлені на збільшення дохідної частини сектору
державного управління за умов недопущення посилення тиску на розвиток
підприємницької діяльності в реальному секторі. Зростання доходів досягається
переважно за рахунок коригування системи оподаткування (введення в окремих
країнах податків на багатство, фінансові трансакції, операції з цінними
паперами тощо), а також
підвищення ефективності адміністрування
податкових платежів. Особлива увага приділяється питанням детінізації
економіки, поліпшенню умов кредитування реального сектору вдосконалення
державної підтримки малого й середнього бізнесу [7].
Підсумовуючи вищенаведене, можна стверджувати, що фіскальна
консолідація як політико-економічна система заходів дискреційної фіскальної
політики з метою покращення балансу бюджету, проведення структурних та
інституційних реформ потребує безперервного поглибленого вивчення
насамперед з позиції обґрунтування основних проблем стійкості державних
фінансів в умовах системної кризи.
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Тернопільський національний економічний університет
ОСОБЛИВОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТА РОЗВИТКУ
ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ
Трансфертні ціни – об’єктивна реальність, викликана намаганнями
великих компаній підвищити свою ефективність шляхом перерозподілу
прибутку та витрат. Правила трансфертного ціноутворення у більшості країн
світу були розроблені та затверджені на законодавчому рівні з метою
уникнення спекуляції цінами між пов’язаними особами, а також для
запобігання ухиленню бізнес-структурами від сплати податків.
Дослідження різноманітних аспектів трансфертного ціноутворення
іноземними вченими тривають з середини XX століття. Ця тематика
залишається актуальною і сьогодні, оскільки сучасні тенденції розвитку
міжнародних компаній (зокрема, і українських) характеризуються суттєвими
змінами умов їх діяльності. Слід відзначити роботи зарубіжних науковців
Р. Екклеса, М. Кента та Л. Нікельса, які досліджували встановлення
оптимальних та економічно обґрунтованих трансфертних цін. Серед
українських вчених, які вивчали теоретичні аспекти трансфертного
ціноутворення відзначимо П.В. Дзюбу, М.І. Макаренка, Т.Г. Савченка та
інших. Міжнародний досвід впровадження трансфертних цін всередині великих
корпорацій досліджували В.Р. Костюк та І.Д. Шеламова, а використання їх в
ролі інструменту управління компанією – Д.М. Корепанов.
Що стосується економіки України, то враховуючи новизну законодавства з
трансфертного ціноутворення та відсутність досвіду як з боку контролюючих
органів в адмініструванні, так і з боку платників податків в ціноутворенні,
ефективність застосування українськими бізнес-структурами трансфертних цін
не є достатньо повно дослідженою.
Головною метою цього дослідження є вивчення процесу впровадження у
вітчизняній економіці правил трансфертного ціноутворення як стратегії
макроекономічного розвитку України.
Першою державою, яка запровадила у середині 1960-х років фіскальний
контроль за трансфертним ціноутворенням, були США. Серед пострадянських
країн вперше впровадив трансфертно-ціновий контроль у 2001 році Казахстан.
З 1 січня 2012 року запроваджено відповідні зміни у Податковому кодексі
Російської Федерації, а з 1 вересня 2013 року такі зміни набрали чинності і в
Україні [1].
Пропонуємо умовно розділити історичний процес формування та розвитку
українського законодавства з трансфертного ціноутворення на 3 етапи (фази):
І етап – початковий, що тривав до набрання чинності Закону України «Про
внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного
ціноутворення» [2]. Він характеризується менш вимогливими нормами
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податкового законодавства, більш простим підходом контролюючих органів до
перевірки правильності застосування підприємствами концепції «звичайної
ціни» та, як наслідок, більшими обсягами відпливу фінансового капіталу з
країни.
ІІ етап – становлення. Після прийняття вищезгаданого закону
українському бізнесу довелось вивчати та переймати міжнародний досвід
трансфертного ціноутворення, адже багато в чому цей закон побудований на
принципах, викладених Організацією економічного співробітництва та
розвитку у своєму Керівництві з трансфертного ціноутворення для
транснаціональних корпорацій і податкових органів (версія 2010 р.) [3].
ІІІ етап – етап сучасності. На основі накопиченого практичного досвіду
контролюючі органи вдосконалюють податкове законодавство з метою
досягнення балансу між інтересами держави та бізнес-одиниць. Таким чином,
третьому етапу формування вітчизняного законодавства з трансфертного
ціноутворення притаманні постійні та непередбачувані зміни законодавства,
волатильність ринку та, враховуючи сучасну економічну ситуацію в цілому в
країні, обережність компаній у прийнятті своїх рішень. Цей етап також
характеризується невизначеністю щодо майбутніх очікувань та невпевненістю в
середньо- та довгостроковому прогнозуванні.
Зважаючи на те, що законодавство з трансфертного ціноутворення має
значний вплив на процеси податкового планування бізнес-структур, на
масштаби їх внутрішньогрупових операцій та прибутковість в цілому, не
прогнозована та часта зміна податкового законодавства не може сприяти
швидкій адаптації та налагодженню господарських процесів, що, в свою чергу,
може негативно впливати на державні надходження
На даний момент контролюючі органи вже активізували перевірки щодо
правильності застосування законодавства з трансфертного ціноутворення[4].
Поки що цей процес не є масовим, перевірка здійснюється вибірково лише на
кількох підприємствах: тих, що подали заяви на здійснення ліквідації та/або
реорганізації; які не здійснили уточнення податкових зобов’язань з податку на
прибуток на умовах податкового компромісу; валовий прибуток яких регулярно
є від’ємним, що свідчить про продаж продукції нижче собівартості; які
експортують товар до «низькоподаткових юрисдикцій», та у яких ціни нижчі за
індикативні.
У 2014 році перевірки щодо трансфертного ціноутворення не проводилися.
Станом на 1 серпня 2015 р. податкові органи виявили 40 випадків порушення
платниками податків правил трансфертного ціноутворення. Частина порушень
стосується невідповідності ціни в контрольованих операціях в 2013 році
звичайним цінам.
Важливою новацією в 2015 році може стати введення мораторію на
внесення змін до Податкового кодексу протягом трьох років. Це дозволить
адаптуватися до нових правил як бізнес-одиницям, так і контролюючим
органам [5].
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Разом з тим, податкові органи України накопичують досвід
адміністрування у сфері трансфертного ціноутворення, використовуючи
рекомендації ОЕСР, Світового банку та МВФ, що може призвести до [6]:
 звітування на основі country-by-country, що передбачає розкриття інформації
щодо глобальної економічної діяльності, розподілу доходу та сплати
податків транснаціональними корпораціями в кожній країні своєї
господарської діяльності;
 розкриття інформації великими групами транснаціональних корпорацій в
рамках правил BEPS (BaseErosionandProfitShifting);
 використання глобальної та обмін локальною документацією з
трансфертного ціноутворення;
 спрощений міжнародний обмін адміністративною інформацією.
Таким чином, впровадження законодавства з трансфертного ціноутворення
є виправданим кроком з боку держави для захисту своїх інтересів щодо
зменшення відпливу фінансового капіталу з країни та, як наслідок, стабілізації
своїх доходів.
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Секція 3.
ФІРМИ І РИНКИ:
ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ
О.В. Горняк, д-р екон. наук, проф.,
Л.Х. Доленко, канд. екон. наук, доц.,
Одеський національний університет
імені І.І. Мечникова
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ АНАЛІЗУ
СУЧАСНОЇ ФІРМИ
Сучасна фірма функціонує в складній системі координат мега-, макро,
мезо- та мікроекономічних чинників, тому теорія фірми як система поглядів на
її сутність, поведінку і еволюцію вимагає нових методологічних підходів та
принципів, за допомогою яких можна більш глибоко і всебічно пізнати та
осмислити фірму як категорію і як явище.
Теорія фірми в економічній науці розвивається досить динамічно. Вона
представлена значною кількістю різноманітних теорій. Взагалі в економічній
літературі під цим терміном (теорія фірми) розуміють, по-перше, наукову
дисципліну, яка вивчає з теоретичних позицій діяльність підприємств,
компаній, корпорацій і, по-друге, конкретну систему поглядів, що пояснюють
їх природу, поведінку, еволюцію. Є ще один напрям в теорії фірми, який вивчає
емпіричні дані щодо поведінки і еволюції окремих реальних фірм [1; 3; 5]. Але
при цьому майже всі моделі, репрезентуючи теорію фірми, не надають
системну картину її функціонування, оскільки відрізняються фрагментарністю і
статичністю, в той час як реальна фірма – динамічна система. За останні
десятиліття поняття фірми диверсифікувалось, розширилось і втратило свою
визначеність [3, с. 34]. Це призвело до того, що різниця між фірмою та ринком,
між фірмою та її менеджментом, між фірмою та мережевими бізнесструктурами, між різними фірмами стирається і в економічній науці з цього
приводу точаться дискусії, які є до деякої міри схоластичними. Реальна
соціально-економічна політика вимагає нових підходів і відповідей, що
надавало б можливість приймати науково обгрунтовані рішення. При цьому
теорія не обов’язково повинна пояснювати всі аспекти діяльності підприємства.
Головне, щоб вона пояснювала його діяльність як цілого, а не з точки зору
функціонування тієї чи іншої його підсистеми.
Такий підхід передбачає відхід від методологічного індивідуалізму,
трактовку підприємства як інституту, аналіз його внутрішньої структури і
зовнішнього середовища.
Одним із напрямів такого аналізу фірми є системно-інтеграційна теорія
підприємства [3], яка базується на таких методологічних принципах. В основі
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теорії фірми знаходиться сприйняття підприємства як економічного об’єкта.
Для його аналізу слід застосувати певний понятійно-категоріальний апарат, за
допомогою якого розкривається сутність підприємства, його межі, поведінка і
еволюція. Важливим елементом теорії підприємства є концепція, яка
відображає базисні характеристики підприємства і його оточення. Наступним
компонентом теорії фірми є системний опис підприємства, тобто аналіз його як
системи, яка виділяється з оточуючого економічного простору за допомогою
функціональних і просторових ознак або їх поєднанння [4]. В теорії
підприємства важливу роль відіграють передумови, які приймаються без будьякого чіткого обгрунтування вихідних принципів і визначають певну умовність
даного підходу до дослідження. Наступними складовими теорії є правила
виведення наслідків із вихідних посилань, правила інтерпретації отриманих
висновків і сукупність висновків. Названі складові теорії підприємства можна
вважати своєрідним її паспортом, як вважають розробники даної теорії [3].
Виходячи з таких методологічних позицій, можна говорити про те, що в
змістовному сенсі різниця між відомими теоріями фірми – неокласична,
управлінська, біхевіористська, інституціональна – розпочинаються з першого
пункту, оскільки уявлення про фірму в одних теоріях зводиться до однієї
функції (виробнича, управлінська тощо), а в інших – до багатьох (виробнича,
інституціональна, соціальна, культурна тощо в сукупності і у взаємодії).
Односторонній підхід до аналізу внутрішнього і зовнішнього середовища не в
змозі пояснити успішне функціонуванння на протязі десятиліть і навіть століть
одних фірм і зникнення інших на перших етапах розвитку. Якраз гармонійність
взаємодії внутрішніх складових між собою та з зовнішніми аналогічними
елементами забезпечує довгостроковий успішний розвиток.
В сучасних умовах головною ознакою теорії фірми повинна стати
динамічність. Одним із можливих напрямів надання такої динамічності, як
вважає Г. Клейнер, може стати введення в теорію підприємства такого поняття
як подія, але в даному контексті йдеться про системні події, тобто факти, які
мають суттєве значення для сприйняття підприємства усіма економічними
агентами, які пов’язані з ним. При цьому події в поняттійному апараті теорії
підприємства повинні займати таке ж важливе місце як процеси, структури,
рутини, інновації, інститути. Події формуються на основі факторів і
відображають реалії функціонування фірми, її взаємодії з іншими
економічними агентами, постійні зміни, що відбуваються у внутрішньому і
зовнішньому середовищі. Таким чином, введення даної категорії в теорію
фірми забезпечить їй можливість відобразити динаміку підприємства і перейти
від статики до динаміки.
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ГЛОБАЛІЗАЦІЯ КОМПАНІЙ ТА РИНКІВ: КІЛЬКІСНИЙ ВИМІР ТА
ОЦІНКА НАСЛІДКІВ
У літературі сьогодні відсутнє чітке визначення глобальної галузі та
глобального ринку, що є серйозною перешкодою щодо створення системи
оцінювання рівня глобалізації галузей та ринків.
На думку авторів, глобальний ринок – це ринок, якому одночасно
притаманні такі характеристики:
1) глобальні компанії, що складаються з мережі автономних структурних
підрозділів, продають стандартизовану продукцію та закуповують ресурси по
всьому світу;
2) транснаціональні сегменти споживачів формуються на основі єдиних
споживчих переваг у більшості країн світу та мають повну інформованість про
товари через рекламу та Інтернет;
3) конкурентні відносини охоплюють максимально можливі кількості
національних і регіональних ринків, на яких товари продаються одночасно, у
наявності одні й ті самі бренди, а стратегічні позиції конкурентів на основних
географічних чи національних ринках залежать від їх позицій на інших ринках.
В цьому контексті можна надати таке визначення глобального ринку.
Глобальний ринок – це ринок на якому глобальні компанії продають
стандартизовану продукцію по всьому світу, а конкурентні відносини
охоплюють всі ринки і базуються на стратегічній взаємодії фірм.
Ми визначаємо, що глобальна компанія – це компанія, яка
характеризується мережею автономних структурних підрозділів, які продають
стандартизовану продукцію та закуповують ресурси по всьому світу, має бренд
та мережу доповнюючих продуктів, єдину стратегію та незалежну від країни
базування штаб-квартиру.
Виходячи з дескриптивного аналізу складових глобалізації, авторами
пропонується дворівневий підхід в розробці системи оцінювання рівня
глобалізації:
 з точки зору оцінювання рівня глобалізації компанії;
 з точки зору визначення ступеня глобалізованості ринків, що
представлені відповідними компаніями.
Такий підхід викликаний: по-перше, необхідністю позиціонування самих
компаній з точки зору їх участі у глобалізації ринків та розвитку
глобалізаційних процесів в самих компаніях, по-друге, необхідністю
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позиціонування галузевих ринків в статиці та динаміці за рівнем проникнення
та поширення глобалізації на них, по-третє, існуванням груп специфічних
показників, які дозволяють оцінювати рівень глобалізованості для компаній, і
для ринків, а також неможливістю використовувати однаковий набір
показників для глобальних ринків, що представляють різні галузі економіки.
Система показників була розроблена на основі економічної сутності
суб’єктів та об’єктів глобалізації з урахуванням специфіки ознак, що можуть
характеризувати глобальну компанію та глобальний ринок. Суб’єктами
глобалізації виступають компанії, а об’єктами – відповідні галузеві ринки, що
представлені даними компаніями.
Ієрархічна система показників рівня глобалізації може бути представлена у
такий спосіб (рис. 1).

Рис. 1. Ієрархічна система показників рівня глобалізації компаній та ринків
Джерело: власна розробка авторів
Розроблена система показників дозволяє вирішити такі завдання, що
пов’язані з оцінюванням рівня глобалізації:
1. Визначити рівень глобалізованості компаній та позиціонувати компанії
на ринку за рівнем глобалізованості.
2. Встановити типологію процесів глобалізації, що відбуваються в окремих
компаніях, на основі багатовимірного групування.
3. Оцінити динаміку процесів розвитку глобалізації окремих компаній та
визначити групи компаній з різними рівнями інтенсивності поглиблення
процесу глобалізації.
4. Вивчити вплив факторів на формування глобалізаційних процесів на
рівні компанії та ринку.
5. Позиціонувати ринки за рівнем глобалізованості та оцінити
інтенсивність поширення глобальних процесів на окремих ринках.
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6. Виявити типологію ринків за рівнем їхньої глобалізації та інтенсивністю
поглиблення процесів глобалізації.
7. Порівняльний аналіз рівня глобалізованості ринків, представлених
різними галузями.
8. Ідентифікувати компанію як глобальну, частково глобальну або не
глобальну.
На початковому етапі пілотного оцінювання рівня глобалізації компаній та
галузевих ринків, які вони представляють, задля апробації методики були
обрані 16 провідних компаній, які є лідерами світового рейтингу Forbes Global
2000 Leading Companies у 2014 р. на ринках автомобілів, тютюну та
банківських послуг. За попередніми оцінками рівня глобалізації ринків за топ
компаніями перші позиції зайняли компанії, які представляють ринки, що вже
історично склалися і мають обмежену конкуренцію, зокрема, тютюну та
автомобілів. Але ці висновки стосуються тільки тих компаній, які потрапили до
оцінки, оскільки вони не являють собою репрезентативні вибірки відповідних
галузевих ринків.
На другому етапі дослідження було сформовано репрезентативні вибірки
для сими ринків, що включають по 10 топ компаній, які є лідерами світового
рейтингу Forbes Global 2000 Leading Companies у 2015 р., а саме: ринок
автомобілів, банківських послуг, телекомунікаційних послуг, програмного
забезпечення та програмування, споживчої електроніки, роздрібної торгівлі,
переробки нафти та газу. Результати розрахунку індексу глобалізації, що
представлені в табл. 1, дають підстави для більш ґрунтовних висновків.
Таблиця 1
Рейтинг ринків за індексом глобалізації
Ринок

Рейтинг

Рівень
глобалізації

1
2
3
4
5
6
7

Середній
Середній
Середній
Середній
Середній
Середній
Низький

Індекс глобалізації ринку
Програмного забезпечення та
програмування
Споживчої електроніки
Переробки нафти та газу
Банківських послуг
Роздрібної торгівлі
Автомобілів
Телекомунікаційних послуг

0,663
0,629
0,626
0,536
0,464
0,433
0,182

Джерело: розраховано авторами за даними http://www.forbes.com/global2000/
За результатами оцінювання рівня глобалізації компаній були зроблені
висновки теоретико-методологічного і практичного характеру.
1. Індекс глобалізації компаній, в основі розрахунку якого була покладена
методика багатовимірної середньої, дав можливість врахувати показники, які
характеризують різні прояви глобалізаційних процесів, а не тільки масштаби
здійснення діяльності, а саме, розмір активів, продажів, прибутку і ринкову
вартість, які більшою мірою характеризують лідерство, потужність,
привабливість і фінансову стійкість компаній. В результаті, рейтинг,
побудований на розрахунку індексу глобалізації, не повторює рейтинг Forbes
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Global 2000 Leading Companies у 2015 р., у всякому разі не відстежується
закономірність неузгодженості або часткової узгодженості рейтингів.
Коефіцієнт рангової кореляції Спірмена дорівнює 0,15, що є недостатнім рівнем
для твердження про узгодженість рейтингів, і співпадіння або неспівпадіння
позицій є випадковим. Таким чином, по суті, рейтинг Forbes Global 2000 не є
рейтингом глобальних компаній, а представляє собою рейтинг світових лідерів,
до яких, зрозуміло входять і глобальні компанії також.
2. Індекс глобалізації компаній водночас може виступати базою для
оцінювання індексу галузевої глобалізації, в основу розрахунку якого можуть
бути покладені індивідуальні оцінки глобалізації топових компаній, шляхом
зважування відповідних індексів глобалізації на частку ринку, що припадає на
кожну компанію, яка увійшла до індексу галузевої глобалізації. Такий підхід
дає можливість не збирати окремо інформацію, яка характеризує той чи інший
галузевий ринок, що є достатньо трудомісткою процедурою та значно спрощує
процедуру позиціонування галузей за рівнем глобалізації.
3. Важливим, на нашу думку, є висновок про вплив на рівень галузевої
глобалізації однорідності продукту за цільовим призначенням і ступеня
стандартизації продукту. Так, чим більш однорідною є продукція за цільовим
на ринку призначенням, тим він є більшою мірою глобалізованим, зокрема, це
ринок програмного забезпечення та програмування, споживчої електроніки, а
також переробки нафти та газу. Проте, наявність відповідних національних
стандартів, яким має відповідати представлений на ринку продукт, вступає у
протиріччя з умовами глобального його обігу і, врешті решт, призводить до
зниження рівня глобалізації як компаній, так і ринків, які вони представляють.
Так, наприклад, більш високий рівень глобалізованості має ринок програмного
забезпечення та програмування, а також споживчої електроніки, де існує
глобальний стандарт продукції, порівняно з ринком банківських послуг, де
існування національних стандартів є не тільки необхідною, а й обов’язковою
умовою надання послуг такого характеру. Таким чином, це є ще одним
підтвердженням наданого авторами визначення глобального ринку в частині
того, що глобальний ринок – це ринок, на якому глобальні компанії продають
однорідну за цільовим призначенням продукцію та однаково стандартизовану
продукцію по всьому світу, а конкурентні відносини охоплюють всі ринки і
базуються на стратегічній взаємодії фірм.
В подальшому нами буде зроблена спроба здійснити позиціонування всіх
представлених ринків за Forbes Global 2000 Leading Companies, базуючись
оцінці рівня глобалізації першої десятки провідних компаній, що є лідерами у
своїх галузях.
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ПОВЕДІНКОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ВІДНОСИН
ВЛАСНОСТІ
Відносини власності як фундаментальна економічна категорія складають
головну суть системи соціально-економічних відносин і виступають
об’єктивною основою соціального порядку будь-якої економічної системи.
Власність виступає об’єктом не лише економічних, а й філософських,
релігійних, соціологічних, психологічних та інших наукових досліджень. Вона
віддзеркалює багатогранні сторони життя як окремої людини, так і суспільства
в цілому через моральні, культурні, правові, психологічні, ідеологічні процеси.
Відносини власності пояснюють специфіку соціально-економічних
відносин: по-перше, вони визначають, хто реально володіє, користується і
розпоряджається засобами виробництва, на чию користь розподіляється
суспільне багатство; по-друге, вони визначають поділ суспільства на класи і
соціальні групи, які в основі диференціації суспільства на багатих, середніх і
бідних, оскільки багатство розподіляється відповідно до вкладених ресурсів, їх
розмірів; по-третє, вони показують, хто має економічну владу і керує
суспільством; по-четверте, вони у великій мірі визначають систему
економічних інтересів і специфіку економічних суперечностей, що виникають у
різних господарських суб’єктів.
Значення відносин власності завжди визнавалось економістами
(«основне», «вихідне» відношення). Воно визнається і в сучасній теорії, не
дивлячись на модні тенденції появи нових методологічних підходів. «З точки
зору закономірностей загально-цивілізаційного процесу і, зокрема, нашої
інтеграції в структури європейської спільноти, це (як я розумію цю проблему) у
кінцевому підсумку є визначальне. Приватна власність – основний гарант
особистої свободи людини. Це ж стосується і демократії. Ми тільки тепер
почали розуміти, що лише в системі суспільних відносин, котрі базуються на
приватній власності і свободі особистості, можлива не формальна, а реальна
демократія. Все це перебуває в міцному переплетенні», – пише
А. Гальчинський [2].
Сучасна наука приділяє велику увагу механізмам закріплення та
використання прав власності. Ці права розповсюджується на всі рідкісні блага й
охоплюють повноваження як щодо матеріальних об’єктів, так і щодо «прав
людини» (управляти, голосувати тощо). Необхідно розрізняти право власності і
об’єкт власності. Це має принципове значення для пояснення багатьох
соціальних процесів – формування організаційної структури суспільства,
диференціації населення за доходами, за доступом до певних благ, до
управління, до розподілу ресурсів і доходів тощо.
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Відносини власності характеризуються як відносини щодо присвоєння
об’єктів власності, але разом з тим означають виключення з доступу до цих
об’єктів інших осіб. Це породжує проблему відчуження певних прошарків
населення від прав власності. Тому в сучасних умовах важливе значення мають
юридично встановлені правові норми власності.
Як об’єктивна дійсність, власність проявляється у соціальній поведінці її
суб’єктів. Найсучаснішим підходом до аналізу відносин власності вважається
неоінституціональний, у якому ефективність функціонування інституту
власності пов’язують з двома ключовими умовами: 1) чітка специфікація прав
власності; 2) зниження трансакційних витрат. Однак, поведінкові відносини
при прийнятті економічних рішень недостатньо аналізуються у зв’язку з
дослідженнями інституту власності.
Сучасна еволюція інституту власності, як підкреслює Вольчик В.В.,
пов’язана з посиленням наступних ефектів: 1) складності механізмів контролю;
2) деперсоніфікації власників (формування нетранспарентним структури
власності); 3) поведінкових спотворень при сприйнятті стимулів приватної
власності; 4) посилення державного регулювання і раціонування;
5) домінування інституту влади-власності [1, c. 72].
Наприкінці ХХ ст. учені довели необхідність використання психологічних
досліджень для пояснення поведінки господарських суб’єктів. Так, поєднавши
теорію ймовірності з досягненнями психології, Д. Канеман вніс суттєві
корективи у вивчення мислення і поведінки людей за умов невизначеності. Як
виявилося, економічні рішення людей часто бувають досить далекими від
раціональності, а тверезий розрахунок рідко зустрічається на практиці [5].
Замість теорій прийняття рішень, заснованих на очікуваній корисності,
Д. Канеман і А. Тверські запропонували «теорію перспективи», згідно з якою
нормальна людина не здатна правильно оцінювати майбутні вигоди в
абсолютному виразі. Вона сприймає їх лише порівняно з певним
загальноприйнятим стандартом, намагаючись, у першу чергу, уникнути
погіршення свого становища.
Поведінкова економіка виявилася практичною дисципліною. Вона
пояснила багато нераціональних вчинків, яким не було місця у концепції
«людини економічної» [6]. Представники поведінкової економіки (А. Тверскі,
Д. Канеман, Р. Талер, Дж. Ловенстайн, М. Рабин, К. Камерер, Д. Аріеліта ін.)
довели, що існує багато систематичних відхилень від неокласичної моделі
раціональної економічної поведінки й показали, зокрема, що індивіди не мають
стабільних переваг, що доходи або виграші дисконтуються індивідами за більш
високою ставкою, ніж втрати або збитки; залежність вибору від способу, в який
він описується; залежність від точки відліку; ухилення від втрат (несхильність до
ризику), ефект володіння (ефект початкового запасу, наділеності). Представники
поведінкової економіки також поставили під сумнів тезу щодо здатності
індивідів приймати оптимальні рішення з урахуванням усієї наявної інформації.
Важливим аспектом корекції неокласичної моделі раціонального
економічного вибору стало припущення в межах останньої щодо егоїстичної
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поведінки людини, яка переслідує власну вигоду. Зокрема, вчені вивчали вплив
таких чинників, як альтруїзм, прагнення до справедливості, дотримання
загальноприйнятих норм поведінки, довіра, взаємність [3; 4; 7; 8].
Обмежена раціональність та опортунізм роблять необхідним і важливим
дослідження ролі та значення інститутів в організації економічних взаємодій, а
також аналіз впливу на процеси вибору інституційних структур, в межах яких
здійснюється вибір. Як зазначає М. Фармер: «Все більше і більше визнається, що
індивіди існують і роблять вибір в межах соціально структурованого середовища
і що характер цих структур ( те, як вони усвідомлюються) здійснює вплив як на
рішення, як приймаються індивідами, так і на наслідки даних рішень. Увага
дослідників усе більше фокусується на проблемі інституційної вбудованості
індивідуальної дії» [9].
Отже, результати сучасної поведінкової теорії необхідно адаптувати до
досягнень і економічної теорії прав власності. Неправильне розуміння стимулів
і, отже, поведінкових моделей, пов’язаних з функціонуванням інституту
приватної власності, можуть приводити до вироблення і застосування зовсім
неефективних і, навіть, руйнівних заходів економічної політики.
Власність тільки тоді стає власністю, коли суспільство визнає законними
й обґрунтованими права на той чи інший об’єкт. Сучасна структура прав
власності характеризується не тільки і не стільки розмитістю, а й закритістю
для чіткої ідентифікації суб’єктів власності. Це стосується, перш за все,
власності великих і середніх підприємців, так чи інакше пов’язаних з владними
структурами.
Важливою проблемою при аналізі інституту власності є використання
ресурсів, які перебувають у колективній (комунальній) власності. По-перше,
вирішення проблеми використання колективної власності може бути отримано
шляхом приватизації різних пучків правомочностей, тобто переведенням
частини або всієї колективної власності в режим приватної (індивідуалізованої).
По-друге, громади, що використовують колективну (комунальну) власність,
можуть виробити правила, які сприяють регулювання доступу до використання
рідкісних ресурсів. Значущим питанням при аналізі даних ситуацій, є питання
про стимули довгострокової мотивації, а також інструменти регулювання,
пов’язані з використанням приватної власності в суспільних інтересах.
З цим, зокрема, пов’язана проблема недовикористання рідкісних ресурсів,
що знаходяться в приватній власності, яка повинна вирішуватися за допомогою
державного регулювання, спрямованого на впровадження демократичних
механізмів для прийняття рішення про використання об’єктів власності.
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ПІДПРИЄМНИЦЬКІ РИЗИКИ В УМОВАХ МИРНОГО ТА
КВАЗІВОЄННОГО ПЕРІОДІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІКИ
УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ
Новітня історія України поділяється на два періоди, – мирний та
квазівоєнний. Соціально-політичні потрясіння кінця 2013 – початку 2014 рр.
засвідчили про закінчення етапу відносно стабільного розвитку (принаймні, з
точки зору політичних чинників) української економіки, який тривав з початку
отримання Україною незалежності, та переходу до етапу гострої кризи, яка
позначила собою початок квазівоєнного періоду в історії України. Відповідним
чином, можна говорити про певні відмінності в тенденціях та закономірностях
управління підприємницькими ризиками, які притаманні кожному з зазначених
етапів, – мирному (1991–2013 рр.) та квазівоєнному (2014 рр. – по даний час).
Центром економічних досліджень Київського національного університету
імені Тараса Шевченка впродовж 2005–2012 рр. досліджувався стан управління
ризиками на підприємствах м. Києва. Ризики визначалися, зокрема, на малих і
середніх підприємствах наступних галузей економіки, – промисловість,
будівництво, послуги, транспорт, торгівля (2005 р.), промисловість,
будівництво, послуги, торгівля (2007 р.), промисловість, будівництво, торгівля
(2008–09 р.), а також на комунальних підприємствах, які діють в сфері ЖКХ,
торгівлі, будівництва, охорони здоров’я (2012 р.).
Результати досліджень виявили 3 групи ризиків, склад яких залишається
стабільним, хоча і певним чином коливається в залежності від поточної
економічної ситуації (табл. 1).
На етапі економічного зростання (2005 р. та 2007 р.) найбільш впливовими
(додаток рангів частоти та загрозливості) виступають 4 наступних види
ризиків: фінансові, збутові, кадрові і постачальників. До другої групи входять
виробничі, стратегічні і маркетингові ризики. Останню 3 групу найменш
загрозливих ризиків сформували зовнішньоторговельні, інноваційні і
інформаційні.
В 2008–09 рр., в часи економічної кризи, склад найбільш загрозливої групи
ризиків змінився, в неї замість кадрових ввійшли виробничі. А в другій групі
перше місце зайняли стратегічні, та зросла впливовість зовнішньоторговельних
ризиків, що, на нашу думку, прямо свідчить про те, що керівництво
підприємств постало перед необхідністю корегувати стратегію їх діяльності в
зв’язку із дією економічної кризи. Третя група також змінилася, – в неї замість
зовнішньоторговельних увійшли маркетингові ризики.
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Таблиця 1
Ранжування ризиків підприємств м. Києва за їх впливом на діяльність
підприємства (2005–2012 рр.)
Вплив ризиків (частота*загрозливість)
Види ризиків
2005
2007
2008–2009 2012
1. Стратегічні ризики
6-7
7
5
8
2. Виробничі ризики
5
5
4
5
3. Фінансові ризики
1
2-3
1
1
4. Збутові ризики
2
2-3
2
2
5. Маркетингові ризики
6-7
6
7-8
6
6. Кадрові ризики
3
4
6
4
7. Зовнішньоторговельні ризики
8
8
7-8
10
8. Інноваційні ризики
9
9-10
10
9
9. Інформаційно-технологічні
ризики
10
9-10
9
7
10. Ризики постачальників
4
1
3
3
Дослідження стану управління ризиками дозволило виявити суттєву
різницю в схильності до ризику керівників компаній різних сфер бізнесу.
Зокрема, дослідження 2005 р. показало існування статистично значимої різниці
(рівень довірчої імовірності 95%) стосовно схильності до ризику керівників
будівельних підприємств з одного боку, та керівників промислових,
торгівельних, фінансових, транспортних та сфери послуг, з іншої. Так, 70%
відсотків керівників-будівельників є схильними до ризику, тоді, як в інших
сферах таких налічується не більше 32%. Один із факторів, який може пояснити
таку ситуацію, полягає в тому, що рівень рентабельності в цій сфері настільки
високий, що навіть успішне комерційне освоєння одного будинку дозволяє
керівникам будівельних організацій розпочинати ризиковані операції, тому що
можливі збитки перекриваються наявними прибутками.
Серед особливостей управління підприємницькими ризиками в умовах
квазівоєнного періоду, починаючи із 2014 р., основним є наступні. По, перше,
керівники підприємств мають враховувати територіальні відмінності, оскільки
Україна на даний час є фактично поділеною на декілька регіонів, що
відрізняються між собою за критеріями юридично-господарчого та
територіального контролю за ними з боку центральної влади. Перший з них
охоплює зону антитерористичної операції (АТО) на Донбасі, яка географічно
повністю знаходиться в межах України, проте лише частково перебуває в
правовому полі України. Другий регіон – це територія АР Крим, яка
територіально та юридично лежить поза межами реального контролю України.
Третій – це територія тих районів, які прилягають до зони АТО та Криму.
Четвертий регіон – вся інша територія України.
Найбільш ризикованим для підприємницької діяльності є, безумовно 1-й
регіон, – територія АТО. Підприємства в зоні АТО, стикаються з наступними
видами ризиків:
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 стратегічними (загроза повного знищення майна або заволодіння
бізнесом з боку сепаратистів або звинувачення у фінансуванні
тероризму з боку української влади);
 логістичними (існують проблеми з доставкою товарів);
 кадровими (дефіцит кваліфікованих кадрів);
 регуляторними (перереєстрація підприємств та отримання дозволів);
 фінансовими (нестабільна робота банківської системи та заборона на
обслуговування рахунків) тощо.
Другим після зони АТО за ступенем ризикованості є Крим, підприємства
якого діють як в російському, так і в українському правовому полі. За таких
умов на перший план висуваються стратегічні ризики (рейдерське захоплення
бізнесу російськими компаніями, націоналізація бізнесу владою Криму,
збитковість сфери туристичних послуг), політико-правові (періодичні заборони
на імпорт української продукції), логістичні (необхідність вибудовування нових
схем поставок, періодична загроза блокування поставок з материкової частини
України).
Третє місце за ступенем ризикованості належить 3-му регіону,
підприємства якого найбільше в даний час стикаються саме із стратегічним
ризиком, який є наслідком невизначеності щодо того, наскільки реальною є
загроза подальшої дестабілізації Південного Сходу України. До того ж,
широкомасштабні операції із «тіньовим» транспортуванням товарів в зону АТО
і назад, які здійснюються в обхід її товарної блокади, призвели до значного
підвищення ступеню криміналізованості, і, відповідно, ризикованості бізнессередовища в цьому регіоні.
Найменш ризикованим є бізнес-середовище на території 4-го регіону,
який виступає антиподом 1-го регіону, і до якого відносяться всі інші, мирні
області України. Для нього характерна найменша ступінь ризикованості
поточної підприємницької діяльності у порівнянні із іншими регіонами.
Загалом, зберігається на цій території і та структура ризиків, яка була
притаманна українському бізнесу до 2014 р. Проте є і певні особливості,
пов’язані із зростанням ролі стратегічних та кадрових ризиків.
Проведене дослідження стану управління підприємницькими ризиками на
підприємствах м. Києва в умовах мирного періоду (2005–2012 рр.) та аналіз
поточної ситуації в умовах квазівоєнного періоду (2014 р. – по даний час),
дозволяє зробити наступні висновки.
По-перше, в Україні відбувся перехід від структури підприємницьких
ризиків, яка існувала в мирний час розвитку української до принципово нової
структури, яка відображає реалії нового, квазівоєнного періоду. В мирний час
структура ризик-профілю підприємницької діяльності була достатньо типовою
для всіх регіонів України, – відтворюючи ієрархію стандартних бізнес-процесів,
– фінансування бізнесу, проблеми з постачанням, пошук ринків збуту
продукції, кадрові проблеми, забезпечення виробничої діяльності. В умовах
квазівоєнного періоду відбулося достатньо чітке розмежування регіонів
України за критерієм їх підпорядкованості центральній владі. Відповідним
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чином, можна говорити і про відмінність ризик-профілів підприємницької
діяльності в різних регіонах України.
По-друге, спостерігаються зміни і в галузевих відмінностях в стані ризикменеджменту. До підвищеної ризикованості певних галузей і секторів
економіки, обумовленої специфікою технологічного процесу та станом
нормативно-правового забезпечення (наприклад, більша схильність керівників
будівельних організацій до ризикованих дій, ніж топ-менеджерів в інших
галузях діяльності) в квазівоєнний час додаються підприємства тих сфер
діяльності, технологічні ланцюги яких виявляються розірваними між
ворогуючими сторонами (металургія, виробництво та передача енергії,
роздрібна торгівля в зоні АТО).
По-третє, регіональні та секторально-галузеві відмінності стану
ризикованості бізнес-середовища в умовах сучасної України призводять до
особливостей функціонування економічних законів. Так, різні політико-правові
рамки в 4-х регіонах України безпосередньо впливають на ступінь
ризикованості бізнес-операцій, що, в підсумку, позначається на формуванні
вартості товарів та їх ціноутворенні. Найбільш типовим прикладом цього, є
обмеження товарообігу на кордонах із зонами АТО і Криму, що призводить до
можливості отримати прибуток внаслідок різниці в цінах.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ РОЛІ КОРПОРАЦІЙ У ГЛОБАЛЬНІЙ
ЕКОНОМІЦІ
Тенденцiї рoзвитку свiтoвoгo екoнoмiчнoгo прoстoру свiдчaть, щo нa
глoбaльнoму ринку нaйбiльш ефективними тa кoнкурентoспрoмoжними стaють
великi тa нaдвеликi кoрпoрaцiї, щo є влaсникaми вирoбничих тa нaукoвoтехнiчних ресурсiв. Кoрпoрaцiї є визнaчaльнoю oргaнiзaцiйнo-прaвoвoю
фoрмoю великих пiдприємств, якi вирoбляють бiльшу чaстину свiтoвoгo ВВП.
Кoрпoрaтивнa фoрмa oргaнiзaцiї пiдприємницькoї дiяльнoстi вiдкривaє ширoкi
мoжливoстi для витонченого мoделювaння мiжфiрмoвих вiднoсин [3, с. 50–51].
Трaнсфoрмaцiя екoнoмiчних вiднoсин знaчнoю мiрoю пoв’язaнa з
пoсиленням рoлi кoрпoрaцій. Свiтoвий дoсвiд перекoнує у тoму, щo
кoрпoрaтивнa фoрмa oргaнiзaцiї пiдприємництвa пoкликaнa стaти джерелoм
iнституцiйних перетвoрень у нaцioнaльнiй екoнoмiцi. Це обумовлено тим, щo
кoрпoрaтивнa фoрмa господарювання здaтнa зaбезпечувaти, з oднoгo бoку,
рoзвитoк сучaснoгo вирoбництвa, фoрмувaти тa нaрoщувaти пiдприємницький
пoтенцiaл і сприяти дoсягненню кoнкурентних перевaг нa ринку, a з iншoгo –
зaбезпечувaти дoстaтнiй рiвень кoмпрoмiсу екoнoмiчних iнтересiв.
Iнституцiйнi прoцеси у кoрпoрaтивнoму сектoрi екoнoмiки спрoмoжнi
нaдaти пoтужнoгo iмпульсу не тiльки зрoстaнню мaсштaбiв бiзнесу, a й перш зa
все стрaтегiчнoму пiдвищенню кoнкурентoспрoмoжнoстi кoмпaнiй. Важливою
характеристикою корпорацій, яка залишається недостатньо глибоко
дослідженою, є їхня здатність до самоорганізації та генерації позитивних
синергетичних ефектів [1, с. 21–24].
Дoслiдження евoлюцiї нaукoвих пoглядiв нa прoблему стaнoвлення тa
рoзвитку кoрпoрaцiй дoзвoлилo виявити нaйбiльш вaгoмi у теoретикoметoдoлoгiчнoму aспектi кoнцепцiї, щo aктуaлiзувaли неoбхiднiсть нaукoвoї
рoзрoбки прoблеми фoрмувaння кoрпoрaцiй в екoнoмiчнiй системi.
Узaгaльнення теoретичних пiдхoдiв дo визнaчення сутнoстi кoрпoрaцiй дaє
змoгу зрoбити виснoвки прo те, щo вивчення oсoбливoстей екoнoмiчнoї
прирoди кoрпoрaцiї в екoнoмiчнiй нaуцi супрoвoджувaлoся дoкoрiнним
переoсмисленням метoдoлoгiї тa теoретичнoгo iнструментaрiю. Дoмiнувaння
кoрпoрaцiй, щo oстaтoчнo сфoрмувaлoся нa межi XIX тa XX стoлiть, булo
визнaнo вченими як фaкт мaсштaбнoї трaнсфoрмaцiї екoнoмiчнoї системи.
Перш за все суттєвим чином змінюється економічна роль багатьох
корпорацій. Якщо для кінця XΙX – першої половини XX ст. традиційним було
прагнення монополій обмежувати використання технічних нововведень з
метою недопущення зниження цін, то зараз великі господарські об’єднання
стають легальними монополіями, використовуючи протягом певного періоду
часу патентний захист. Крім того, впровадження досягнень НТП потребує
великих витрат, однак дрібні фірми не спроможні їх профінансувати. На
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відміну від них, великі корпорації можуть досягти переваг, чим ще більше
посилюють своє панівне становище на ринку. Зокрема, у США на початку XXΙ
ст. близько 90% усього обсягу виробництва забезпечувалося у корпоративному
секторі. Корпоративна форма власності стала домінуючою як найефективніша з
погляду залучення інвестицій, використання новітніх методів управління та
зростання продуктивності праці [2, с. 426–427].
В останні роки важливого значення набула участь великих корпорацій у
глобальній конкуренції, спрямованій на домінування у світовому ринковому
просторі. У багатьох країнах держава надає національним монополістам
допомогу в освоєнні новітніх технологій, підготовці кадрів та забезпечує інші
економічні переваги [4, с. 339–342].
Aктивний розвиток вeликого кaпітaлу в Укрaїні виступaє вaжливим
чинником зaбeзпeчeння стaбільності розвитку нaціонaльної eкономіки.
Проникнeння кaпітaлу корпорaцій у стрaтeгічні тa інфрaструктурні гaлузі стaє
нeобxідною умовою зaбeзпeчeння стaлого eкономічного зростaння у крaїні.
Протягом остaнніx років великі корпорації почaли здійснювaти прямe
інновaційнe інвeстувaння. Крім того, вони aктивно проводять політику
зростaння рівня влaсної прозорості тa відкритості, поступово сприяючи
проникнeнню в укрaїнськe підприємницькe сeрeдовищe цивілізовaниx прийомів
вeдeння бізнeсу.
Великі корпорації якраз і є тими структурами, на рівні яких реалізується
конвергенція економічних, політичних та соціальних інституцій. Якщо
розглядати таких суб’єктів як інструменти формування соціального капіталу
суспільства та специфічну форму духовної, соціальної й психологічної єдності
людей, то роль корпорацій у цих процесах у подальшому тільки зростатиме
[2, с. 476].
Однак прогрeс у подолaнні тіньового xaрaктeру діяльності вeликого
кaпітaлу в Україні зaлeжaтимe знaчною мірою від того, нaскільки, з одного
боку, укрaїнські корпорації усвідомлять свою роль у дeржaвотворчиx процeсax,
a з іншого – якиx змін зaзнaє дeржaвнa політикa й чи будe вонa сприяти
лeгітимному розвиткові цього кaпітaлу. Тaким чином, актуалізується питання
розбудови систeми рeгулювaння розвитку вeликих корпорацій, що дозволить
відкрити простір для рeaлізaції їхнього позитивного потeнціaлу.
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АНАЛІЗ ВЕКТОРІВ ВПЛИВУ ПЕРЕКОНУЮЧОЇ РЕКЛАМИ НА
ВЕЛИЧИНУ ВТРАТ СУСПІЛЬНОГО ДОБРОБУТУ
Роль реклами в економіці оцінюється суперечливо. Л. Телсер [1,
c. 537–562], Дж. Баттрес [2, c. 465–492], Л. Бенхем [3, c. 337–352], Дж. Гроссман
і К. Шапіро [4, c. 63–81] A. Мітра і Дж. Линч мол. [5, c. 644–659] визначають її
як неоціненний механізм забезпечення споживачів інформацією про товари і
послуги, а також їх ціни та інші умови продажу, а отже – як засіб підвищення
ефективності ринку і економіки в цілому. Н. Калдор [6, с. 1–27], Дж. Бейн [7],
Ф. Шерер [8, c.572–573] та ін. наголошують на здатності реклами сформувати
чи посилити ринкову владу одних фірм на противагу іншим, результуючи
протилежним ефектом для економіки. А. Діксіт і В. Норман [9, c. 1–17]
займають проміжну позицію у цій дискусії, вказуючи на те, що стимульоване
рекламою розширення випуску рекламованого блага здатне обмежити дію
монопольного (пов’язаного з сформованою внаслідок вдалої рекламної
компанії домінуючою позицією на ринку) скорочення випуску, урівноваживши
ці різнонаправлені ефекти.
Частково ми погоджуємося з цією точкою зору, підтверджуючи наявність
певного компенсуючого ефекту. Втім підхід Діксіта – Нормана, базуючись на
засадах неокласичного економічного аналізу, не враховує обумовленої
переконуючою рекламою деформації функцій корисності споживача, здатних
зумовити появу нових втрат суспільного добробуту, обумовлених розривом у
дійсній й уявній корисності рекламованих благ.
Завданням переконуючої реклами є переконання споживача у необхідності
придбання деякого конкретного товару, наявності у нього переваг над
товарами-замінниками, його здатності гарантувати споживачеві не просто
задоволення вихідної потреби, але й підняти його соціальний статус. Для
реалізації останнього завдання фірми часто вдаються до використання послуг
відомих співаків, спортсменів, політиків в рекламі власної продукції. Вони
платять за використання власних товарів героями культових фільмів та
телепрограм. Подібні рекламні ходи виявляються здатними деформувати
систему споживчих уподобань на користь продукції відповідної фірми. Адже
перегляд рекламного повідомлення за участю тих осіб, якими населення
захоплюється і на яких прагне походити, змушує споживача порівнювати свій
добробут з добробутом своїх кумирів. Говорячи мовою мікроекономіки,
реклама ставить корисність окремих споживачів у залежність не тільки від
спожитих ними товарів та послуг, але й від споживчих рішень інших осіб. В
результаті, купуючи розрекламований товар у відповідь на твердження, що досі
споживач купував не ті товари, які споживають «правильні люди», він може
відчути, що придбав надзвичайно корисну річ. Однак реальний рівень
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корисності придбаного товару (незважаючи на всю суб’єктивність даної
економічної категорії) буде не більшим за той, який споживач міг би отримати
споживаючи нерекламований товар-замінник [8, c. 571]. Графічно така
деформація функції корисності виглядатиме як зрушення кривої сукупної
корисності типового споживача із TU в TUa, а отже й зрушення відповідних
кривих граничної корисності (MUMUa) (рис. 1).
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Рис. 1. Вплив переконуючої реклами на суспільний добробут
Джерело: розроблено автором
Абстрагуючись від відмінностей у функціях корисності окремих
споживачів та вважаючи їх типовими спростимо модель до економіки одного
споживача. Тоді значення граничної корисності до та після деформації
відповідатимуть значенням граничних суспільних та граничних приватних
вигод відповідно (MSB та МPB), що є замінниками кривих попиту в теорії
добробуту, а утворена інтенсивною переконуючою рекламою різниця між ними
зумовить появу негативного зовнішнього ефекту у сфері споживання, що для
кожного q буде рівним величині зрушення кривої граничної корисності (МPB –
MSB). Усвідомлюючи при цьому, що деформації під впливом витрат на
284

МАТЕРІАЛИ ІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
проведення рекламної кампанії зазнає і крива граничних суспільних витрат
виробництва (MSC  MSCа), бачимо що переконуюча реклама зрушує точку
монопольної рівноваги із т.В (qb; pb) в т.А (qa; pa).
Здавалося б, і саме про це пишуть А. Діксіт і В. Норман [9, c. 1–17], що
таке зрушення повинно компенсувати (повністю або частково) монопольне
скорочення випуску та відповідні йому втрати суспільного добробуту ВDE.
(Для зображеного на рис. 1 випадку така компенсація складає площу трапеції
BCFD, залишаючи лише маленький трикутник втрат суспільного добробуту від
первісної монополізації ринку (CEF)). Втім такий підхід не враховує появи
описаного вище негативного зовнішнього ефекту як результату дії
переконуючої реклами. При цьому чим повнішою буде компенсація
монопольного скорочення випуску, тим більшим за інших рівних умов буде
величина суспільних втрат, породжених переконуючою рекламою. На рис. 1
остання описується площею трикутника АВС. Це спростовує висновок
А. Діксіта і В. Нормана щодо здатності рекламної кампанії обмежити вихідний
рівень алокативної неефективності відповідного ринку навіть з позицій
використовуваного ними дорекламного стандарту аналізу, вимагаючи введення
певних обмежень на зміст та форму рекламних оголошень для уникнення
відповідних втрат та підвищення рівня алокативної ефективності економіки.
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РОЛЬ ЕКСПОНЕНЦІАЛЬНОГО ЗРОСТАННЯ
У ФОРМУВАННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БІЗНЕСУ
Пошук нових шляхів формування конкурентоспроможності сучасного
підприємства зумовлює появу різних наукових підходів до розв’язання цієї
проблеми. Проте при обранні практичного напряму бізнесу потрібно
враховувати насамперед ті кардинальні зрушення в економічній реальності, що
відбуваються навколо нас. Бурхливий економічний розвиток та науковотехнологічний прогрес викликали зміну вектору світового розвитку: лінійна
модель зростання поступово витісняється експоненціальною моделлю, яка
докорінно змінює глобальний світ, відкриває нові можливості та перспективи
для бізнесу завдяки новим масштабам та швидкості обміну та обробки
інформації. За оцінками експертів, економічний потенціал експоненціальних
змін є величезним, проте його практична реалізація вимагає ефективного
управління конкурентоспроможністю бізнесу на усіх рівнях виробництва.
В сучасній економічній науці існують різні підходи до пояснення змін та
глибинних економічних процесів, що відбуваються в сучасних умовах та
супроводжують перехід до експоненціальної моделі зростання. Нам імпонує
концепція «шести D» Питера Діамандіса та Котлера Стівена (абрівіатура від
англ. Digitalization, Democratization, Demonetization, Dematerialization,
Deception, Disruption). [1] Яку ми прагнемо представити та проаналізувати в
даній роботі (рис. 1).
Діджіталізація (Digitalization). Дана тенденція полягає у наступному: все,
що переходить з фізичного стану у цифровий формат набуває рис
експоненціального зростання. Саме цифровий формат значно прискорює
швидкість обміну ідеями та інформацією між людьми. Завдяки появі інтернету
в сучасному житті будь-яка інформація може передаватися зі швидкістю світла.
Людям вже не потрібно долати величезні відстані, докладати надзвичайних
зусиль для отримання доступу до потрібної ним інформації, як це відбувалося
в епоху лінійного часу. Технологія отцифровування даних значно спростила
процес створення, обробки та зберігання величезних масивів інформації. Чи
впливає процес діджіталізації на формування конкурентоспроможності бізнесу?
Так, безумовно: з одного боку спрощуючи бізнес-процеси, з іншого боку, через
наявність інтелектуального піратства та небажання потенційних споживачів
платити за потрібний контент ускладнюючи процес монетизації бізнесу.
Демократизація (Democratization), процес, що проявляється в
загальнодуступності нових технологій для широкого кола споживачів.
Наприклад, сучасний смартфон сьогодні заміняє пересічному споживачу
телефон, ноутбук, годинник, калькулятор, телевізор, магнітафон, радіо,
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ліхтарик, навіть може виконувати роль персонального тренера. Якщо раніше
такий перелік речей вимагав від людини значних грошових витрат, сьогодні їх
можна з успіхом уникнути, натомість мати можливість користуватися всіма
цими предметами майже одночасно. Це створює небачений простір для
творчості, розкриття митця у кожній особистості. Оскільки кожна людина може
робити знімки, відео, публікувати свої твори, що миттєво стають доступними
широкому колу осіб завдяки наявності соціальних мереж.

Рис. 1. Основні тенденції розвитку економічної системи в експоненціальну
епоху
Джерело: створено автором на основі [1]
Демонетизація (Demonetization). Якщо спочатку данний термін
використовувася для позначення такого явища як позбавлення певного типу
монет грошової якості, статусу легального грошового засобу. То в епоху
експоненціального зростання даний термін характерезує підвищення частки
бартеру, негрошового обміну між людьми в економічному житті та витісненя
грошей як засобу обігу. Наприклад, технології Viber, Skype демонетизували
міжміські дзвінки та міжнародний мобільний зв’язок, Napster – музичну
індустрію, BRB дозволяє безкоштовно дивитися найостанніші фільми. Airbnb –
забронювати житло в будь-якому місці планети безпосередньо у господарів, не
витрачаючи гроші на послуги туристичних фірм та готелів. Є сайти, які
дозволяють споживачам обміняватися побутовою технікою, інструментами,
товарами для активного відпочинку та спорту тощо. Тобто в світі набирає
обертів таке явище як «економіка спільного споживання», коли споживачі
свідомо відмовляються від придбання потрібної речі, натомість орендують її на
певний час. Якщо споживачі в цьому разі опиняються у виграші, то скорочення
споживання в окремих сегментах бізнесу на компанії вплитває негативно,
оскільки одночасно відбувається скорочення грошових потоків. Ще гірша
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ситуація для компанії, коли кардинально змінюється технологія у галузі.
Зокрема поява електронної пошти та соціальних мереж зробили неактуальним
факсовий зв’язок, що призвело до банкрутства компаній, які виробляли факси.
Оскільки цей процес з грошового потоку перетворився на безкоштовний,
доступний з будь-якого телефону, планшету або комп’ютера. Цікавий факт,
якщо на початку ХХ століття середній вік компаній зі списку S & P 500
становив 67 років, то в ХХI столітті він скоротився до 15 років. Експерти
прогнозують, що до 2020 року в S & P 500 увійдуть три чверті компаній, яких
ще немає сьогодні [2]. Це означає, що нові можливості з’являться всюди і
компанії потрібно бути надзвичайно активною та уважною, щоб залишатися
конкурентоспроможною.
Дематеріалізація (Dematerialization). Раніше під терміном дематеріалізація
розуміли казкову здатність людини за своє волею зникати як об’єкт
матеріального світу без будь-якого зовнішнього впливу або перетворюватися на
«стовп світла». Тепер в дане поняття вкладається зовсім інший зміст.
Дематеріалізація тісно пов’язана з попереднім явищем демонетизацією.
Феномен дематеріалізації полягає у зменшенні масштабів матеріалопотоку у
національній економічній системі, що виражається у скороченні обсягів
споживання енергії та продукції на одиницю ВВП. На мікроекономічному рівні
суть дематеріалізації полягає у змінах виробничих процесів, результатом чого є
скороченням проміжних матеріальних витрат [3, с. 63]. Дематеріалізація послуг
відбувається в процесі віртуалізації економіки. Процес дематеріалізації, що
спостеріагається останім часом в економіках розвинутих країн світу, дозволяє
досягти їм суттєвих результатів у збереженні та ефективному використанні
природних ресурсів, зменшити природне забруднення, прискорити економічне
зростання, підвищити національну конкурентоспроможність на міжнародних
ринках. Потенціал дематеріалізації українського виробництва та сфери послуг є
досить значним і може в перспективі стати одним із важливих елементів для
забезпеченя сталого економічного розвитку України.
Проривні технології (Disruption). Це процес появи на ринку нових
технологій, які створюються принципово нові умови і можливості для розвитку
бізнесу. Такими проривними технологіями є поява Інтернету, 3D друку,
створення штучного інтелекту тощо. Появу проривної технологій важко
передбачити або спрогнозувати її вплив на подальший економічний розвиток.
Це так звані «чорні лебеді» економіки, поява яких значно підвищується в епоху
експоненціального зростання. Розуміння та відстеження проривних технологій,
використання їх у свої практичній діяльності є актуальним для забезпечення
конкурентоспроможності як фірм-стартапів, так і великих ТНК.
Оманливість сприйняття (Deception). Дуже часто, на початку
експоненціальне зростання процесу або явища буває настільки незначним, що
часто сприймається як звичайний прогрес. Наприклад, так було, коли з’явилися
перші цифрові фотоапарати. Зокрема перший цифровий фотоапарат Kodak мав
лише 0.01 мегапікселів. Але швидкість розвитку технології постійно
подвоювалася, і трохи згодом з’являється 0.02, потім 0.04, далі 0.08
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мегапікселів [1]. Для сучасного споживача звичним стали 8-10 мегапіксельний
фотоапарати, проте з часу появи перших таких пристроїв минуло менше десяти
років. Тому на початку експоненціальне зростання виглядає оманливим.
Висновки. Отже, як показує практика експоненціальне зростання,
насамперед, передбачає зміни умови конкуренції на ринку, скорочення обсягів
матеріалопотоку на одиницю кінцевого продукту у економічних системах
різних рівнів, дозволяє досягти значних глобальних результатів, забезпечує
зростання конкурентоспроможності за одночасного економічного зростання. У
зв’язку з цим питанню управління експоненціальними процесами приділяється
значна увага у промислово розвинених країнах. Досягнуті протягом останніх
десятиліть позитивні соціально-економічні результати у цих країнах свідчать
про доцільність активізації подальшого розвитку експоненціальних процесів в
Україні. Складність управління експоненціальним змінами внаслідок впливу
значної кількості різноспрямованих чинників потребує застосування на
сучасному етапі комплексних інноваційних управлінських підходів,
вдосконалення методологічної та методичної бази оцінки, формування
економічних механізмів стимулювання експоненціального зростання на різних
рівнях господарювання. Вирішення цих проблем сприятиме створенню
необхідних передумов для посилання конкурентоспроможності національного
бізнесу.
Список використаної літератури
1.
2.

3.

Diamandis Peter H., Kotler Steven. Bold: How to Go Big, Create Wealth and
Impact the World. – Simon & Shuster (2015).
Гринспен Алан. Эпоха потрясений. Проблемы и перспективы мировой
финансовой
системы.
–
Електроний
ресурс:
http://gforex.net/knigi/Grinspen_Epoha_potryaseniy._Problemyi_i_perspektivyi_mirov
oy_finansovoy_sistemyi.fb2
Сотник І.М. Тенденції та перспектив управління дематериалізацією
виробництва та споживання. // Актуальні проблеми економіки. – 2012. –
№ 8 (134). – С. 62–67.

289

ПАРАДИГМАЛЬНІ ЗРУШЕННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ ХХІ СТ.
А.О. Вітренко, канд. екон. наук, доцент, докторант,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
ТРАНСФОРМАЦІЯ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПОСЛУГИ В УМОВАХ
ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА.
Наукові дослідження сфери послуг в умовах постіндустріального розвитку
суспільства звертають особливу увагу на життєвий цикл послуги, як на одну з
основних та недосліджених проблем економічної науки. В залежності від
визначення послуги, як економічної категорії, або від споживчих очікувань
щодо послуги, інтенсивності залучення ресурсів споживача в процесі надання
послуги та інших факторів в економічній літературі ми можемо знайти
різноманітні моделі життєвого циклу послуги та різні визначення основних
його етапів. На нашу думку, часто науковці є дуже суб’єктивними в своїх
дослідженнях, тому вони ігнорують альтернативні підходи або фази життєвого
циклу послуги, вважаючи їх несуттєвими та другорядними. Враховуючи це, ми
вважаємо за необхідне згрупувати, скомпонувати різні економічні моделі та
визначення щодо стадій життєвого циклу послуги, які існують в сучасній
економічній літературі, і запропонувати синтетичну модель життєвого циклу
послуги, яка ґрунтується на процесі безпосереднього виробництва послуги як
товару. Дана модель складається з чотирьох сутнісних та основних етапів її
життєвого циклу: дослідження, розвиток, виконання, вдосконалення. Ми
будемо також використовувати ці суттєві етапи для побудови специфічної
економічної моделі життєвого циклу послуги.
Отже, опишемо та розкриємо сутність кожного з етапів життєвого циклу
послуги, які характерні для сучасних умов постіндустріального суспільства:
1) Дослідження – не викликає сумнівів твердження, що господарюючі
суб’єкти мають дослідити потреби ринку до того моменту, як концепція
майбутньої нової послуги буде створена та обґрунтована. Відповідно до типу
послуги їм необхідно провести відповідні дослідження з метою визначення
сегменту майбутніх споживачів з використанням різноманітних метолів та
засобів. Окрім цього, враховуючи постійні змін в структурі потреб споживачів
із плином часу, необхідно також дослідити та усвідомити причини та наслідки
цих змін. Наступним етапом є включення результатів даних досліджень в
концепцію процесу створення та надання послуги протягом всього її життєвого
циклу;
2) Розвиток – виробники послуги розвивають, трансформують та
оптимізують власні ресурси з метою максимального задоволення потреби
споживача послуги. Дуже часто ресурси у виробництві послуги головним
чином та, як це не парадоксально, є продуктами наданих послуг. Насправді,
ресурси в індустрії надання послуги можуть мати матеріальну, нематеріальну
(програмне забезпечення) та комбіновану (гібридну) форму. Ефективна
трансформація всіх матеріальних, нематеріальних, гібридних, людських
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ресурсів є сутнісною ознакою процесу надання послуги. Операційне значення
ресурсів в процесі надання послуги є істотно складнішим та важливішим ніж в
процесі промислового виробництва товарів. Таким чином, операційні ресурси в
процесі надання послуги продукують корисний ефект, який значною мірою
сприймається та по-справжньому оцінюється споживачем.
3) Виконання – ця фаза життєвого циклу послуги зазвичай та в основному
представлена процесом її виробництва. Зазвичай, цей етап життєвого циклу
послуги відома в економічній літературі під визначенням «процес надання
послуги». На нашу думку, процеси починаючи з розробки концепції технології
надання послуги та аж до надання її споживачу, можна визначити як її
виконання, адже виробники постійно стикаються з та мають задовольняти
споживчі очікування та потреби.
4) Вдосконалення – як ми вже зазначали раніше, потреби та очікування
споживачів не є сталими в часі. Виробники послуги мають постійно
покращувати і вдосконалювати свої послуги з метою утримання провідних
позицій в своїй галузі. Окрім цього, безперервний процес покращення та
вдосконалення послуги має вирішальне значення у підвищенні її
конкурентоздатності.
Цей класичний сервісний чотирикутник чітко визначає основні етапи в її
життєвому циклі. На нашу думку, коли перший варіант послуги був
розроблений, представлений та запропонований на ринку товаровиробником,
йому може бути запропонований чіткий та зрозумілий алгоритм розвитку та
управління послугою. Він буде ґрунтуватися на визначених нами основних
етапах життєвого циклу послуги.
Окрему увагу необхідно приділити графічній моделі даного сервісного
чотирикутника життєвого циклу. На нашу думку, необхідно відійти від
класичного моделювання життєвого циклу товару, що ґрунтується на часовому
тренді. Сучасна модель життєвого циклу послуги в постіндустріальному
суспільстві має бути такою, як зображено на малюнку.
Відзначимо, що логіка розвитку постіндустріального суспільства вимагає
від виробників послуги постійної участі в процесі управління нею на різних
етапах життєвого циклу. Різні фази життєвого циклу характеризуються різними
цілями та задачами управління з метою максимального забезпечення потреб
споживачів послуги та максимізації прибутку підприємства. Логічно було б
визначити наступні пріоритетні цілі та задачі, які виникають протягом усіх
етапів життєвого циклу послуги:
1) Інноваційний розвиток – послуги не є конкурентоздатними поки вони не
будуть характеризуватися креативністю та новаторськими підходами до
задоволення потреб. Сервісна продукція є лише частиною процесу
обслуговування. Перш за все, товаровиробники повинні сконцентруватися на
перетворенні ресурсів в інноваційні послуги, метою та основним завданням
яких є досягнення конкурентних переваг на ринку. Інновації повинні бути
повністю втілені не тільки в сервісну продукцію, але й в процеси виконання та
вдосконалення послуг.
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2) Створення
пропозиції
послуги
–
виконання
обслуговування
постачальником послуг повинно створювати цінність для постачальника
послуг. Процес обслуговування споживача забирає час виробника від початку і
до кінця, виробник послуги повинен чітко визначити рівень попиту, щоб
повністю усвідомити та контролювати вартість послуги в процесі її надання.
3) Створення вартості – створення та управління вартістю послуги,
зазвичай, виникає в процесі її надання. Проте, дуже часто вартість послуги
створюється не під час її виконання, а ще на стадіях дослідження та розвитку.
4) Якісне виконання – загально відомим є той факт, що послуги
задовольняють потреби їх кінцевого споживача одночасно з їх виконанням.
Однак, виробники послуг мають контролювати процес їх надання в реальному
часі, причиною цього є можливість дуже легко визначити слабкі місця процесу
виконання послуги з виникненням подальшої можливості до її вдосконалення
та покращення конкурентних переваг.
Ми вважаємо, що визначені нами чотири пріоритетні цілі управління
впродовж всього життєвого циклу послуги не можуть розглядатися ні відверто
лінійно, ні чисто послідовно. Виробники послуг мають діяти та управляти
послугами паралельно використовуючи всі, означені нами цілі. Це може
призвести до підвищення рівня конкурентоздатності послуги, що є результатом
координації та співпраці між всіма учасниками сервісної організації.
Конкурентоздатною можна визначити лише таку послугу, яка якісно
задовольняє всі усвідомлені потреби споживача.
Підсумовуючи
вищевикладене,
відзначимо,
що
в
сучасному
постіндустріальному суспільстві життєвий цикл послуги складається з
чотирьох основних етапів, які не є чітко послідовними, на нашу думку, а
можуть відбуватися як послідовно так і паралельно. Окрім цього, протягом
всього життєвого циклу послуги, з боку підприємства існують певні задачі та
цілі, що направлені на управління послугою та її життєвим циклом задля
максимального підвищення конкурентоздатності цієї послуги. Дані пріоритетні
напрямки управління також не є чітко послідовними, адже виробники задля
досягнення максимальної ефективності мають розглядати визначені цілі
одночасно та паралельно.
Список використаної літератури
1.
2.
3.
4.
5.

Angela M. Rushton, David J. Carson The Marketing of Services: Managing the
Intangibles. – European Journal of Marketing, Vol. 23 Iss: 8, pp. 23–44.
Bitner, Mary J. Servicescapes: The Impact of Physical Surroundings on
Consumers and Employees. – Journal of Marketing, 56 (April), 57–71.
Cristofer H. Lovelock Service Marketing. – Prentice Hill, 2001 – p. 660.
Daniel Bell The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social
Forecasting Basic Books; Reissue edition.
Gronroos, C. Marketing Services: The Case of a Missing Product. – Journal of
Business and Industrial Marketing, 13 (415), 322–338.
292

МАТЕРІАЛИ ІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
6.

Hill T.P. On Goods and Services / T.P. Hill // Review of income and Wealth. –
1977. – December. – Vol. 23. – P. 320.

Р.І. Магійович, канд. екон. наук, доц.,
293

ПАРАДИГМАЛЬНІ ЗРУШЕННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ ХХІ СТ.
Львівський національний аграрний університет
МІСЦЕ, РОЛЬ ТА ПОВЕДІНКА ЛЮДИНИ
В ЕКОНОМІЧНІЙ НАУЦІ
Людина – надзвичайно складне творіння в живій природі. Вона поєднує в
собі біологічні і соціальні ознаки. Біологічна сутність людини в загальному
проявляється в сукупності її фізичних і розумових здібностей, здатності
взаємодіяти з природою і жити за її законами. Людина соціальна виступає
невід’ємною частиною суспільства, має багатофункціональні відносини з
іншими людьми, живе за юридичними законами, дотримується моральних норм
і правил соціальної поведінки.
Багато вчених приводять дедалі більше аргументів на користь того, що
економічна наука має бути наукою про людську поведінку в реальному житті.
Теоретики все частіше пропонують нові концепції та доповнення до класичних
моделей, виходячи не зі зручності аналітичних розрахунків, а з емпіричних
свідчень про людську поведінку, що отримані експериментальним шляхом. За
словами А. Маршала «економічна наука має справу головним чином із
людськими істотами, а в центрі економічної науки мають знаходитися жива дія
і рух» [4, с. 53]. Тому дослідження людської поведінки в господарській
діяльності суспільства набуває все більшої актуальності.
Паралельно виникає проблема при визначенні місця людини в теоретичних
дослідженнях економічних процесів, а також підходах до моделювання. Адже
єдиного класичного визначення моделі людини у сучасній економічній науці не
існує. Хоча людина на всіх етапах розвитку суспільства перебуває в центрі всіх
економічних процесів і явищ.
Терміну «економічна людина» науковці надають різні значення. Тобто,
виходячи із поведінки людини, формується економічна теорія. Поведінкова
економічна теорія є одним із дослідницьких підходів вчених, які концентрують
увагу на вивченні процесу прийняття рішення в економічній сфері. Нагадаємо,
що поведінкова економіка – це напрям економічної теорії, який займається
дослідженням впливу психологічних факторів на рішення людей у
різноманітних економічних ситуаціях. При цьому велика увага приділяється
ситуаціям, де люди поводяться інакше, ніж це прогнозує класична економічна
теорія із її припущенням раціональності та егоїстичності. Тобто, виходячи із
цього, людина економічна – це головний творчий суб’єкт економіки, який
володіє свободою вибору і приймає економічні рішення з урахуванням усіх
наявних можливостей і умов, відповідно до особистих інтересів, мети і
пріоритетів.
Людина в економічній науці проявляється і задіяна у багатоваріантних її
складових із врахуванням психологічних особливостей та поведінки і є
унікальним симбіозом рівня інтелекту, її властивостей, природних здібностей,
співвідношень позитивних і негативних почуттів і відчуттів, обсягу і галузі
освоєних знань, рівня життєдіяльності і стану здоров’я. Причому кожний
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дослідник використовує особливість психології, яка з його точки зору
вважається найсуттєвішою і є найважливішою. У А. Сміта модель людини
описується як егоїстична, компетентна, здатна до аналізу. Економічна людина в
трактуваннях Д. Міля – це наукова абстракція, в якій виділений тільки один
мотив із спектру людських прагнень – накопичення багатства. У Н. Сеніора –
економічна людина – це реальна особа, яка спостерігає за собою і іншими [1,
с. 60; 5, с. 12]. За З. Фрейдом людина з народження знаходиться під впливом
багатьох бажань, які вона не в змозі усвідомити і проконтролювати, тобто
індивідуум ніколи до кінця не усвідомлює мотивів своєї поведінки [6, с. 210].
Крім цього апріорно визнано, що модель людини залежить від її поведінки.
А в основі поведінки людини, як і інших живих істот, лежить боротьба за
виживання – один із рушійних факторів еволюції разом із природним відбором
і спадковою мінливістю. Дана особливість вже на підсвідомому рівні впливає
на прийняття будь-якого рішення.
Сучасна людина формується під впливом багатьох зовнішніх та
внутрішніх чинників. Вона розвивається в середовищі своєї сім’ї, соціального і
національного оточення. Тому саме умови життя та вплив зовнішнього
середовища на особистість є об’єктом вивчення різногалузевих досліджень. А
подальший розвиток економічної науки лежить у площині вивчення людини та
її поведінки.
Характер активності людей в економіці залежить від їх соціальних
якостей, які формуються як в економічній, так і в інших сферах суспільного
життя – політики, права, культури, ідеології, сім’ї, а також від того стану, яке
вони у цих сферах займають. На нашу думку, в економічній науці сучасна
людина у загальному виступає: як особистість, як працівник і як споживач.
У суспільстві реалізується особистість кожної людини. Властиві тільки їй
риси і особливості утворюють її індивідуальність, тобто психологічні
особливості, що становлять її своєрідність, відмінність від інших людей.
Індивідуальність особистості виявляється в рисах характеру, темпераменту, у
звичках, інтересах, якостях пізнавальних процесів, у здібностях,
індивідуальному стилі діяльності. Індивідуальні особливості людини не
виявляються, доки не стануть необхідністю в системі міжособистісних взаємин,
суб’єктом яких виступить ця людина як особистість.
Сукупність особливостей, які відрізняють одну людину від іншої, залежать
від умов життя і діяльності людини, системи потреб, інтересів та мотивів,
системи управління особистості. Особистість – це соціальне явище. Вона є
продуктом спілкування людей. Щоб зрозуміти людину як особистість, а
значить ефективно управляти нею, потрібно скласти картину її особливого
погляду на світ. Така картина формується в еталонній групі: сім’ї, родині, серед
друзів,, знайомих і під їх впливом. Людина творить свою картину світу в
спілкуванні з іншими людьми. Але особистість не може жити за межами
суспільства, колективу, групи, вона в них стверджується, реалізується, тобто
соціалізується. А реакція на зміну ситуації з метою задоволення своїх потреб
проявляється у поведінці людини і є її ціллю. Коли ціль не досягнута і змінити
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ситуацію не вдалося, то це призводить до нових дій, до об’єднання в групи зі
спільними інтересами. Потрібно також врахувати, що поведінка людини
залежить від багатьох факторів: економічних, культурних, соціальних,
особистісних, психологічних, демографічних, природно-кліматичних та
національно-історичних [6, с. 213].
Також важливим компонентом, що визначає поведінку особистості, є
концепція усвідомлення кожною людиною своєї індивідуальності,
неповторності, бачення себе в минулому, теперішньому та майбутньому. Це
поняття включає уявлення особистості про себе, свої інтереси, нахили,
орієнтацію, самоповагу, впевненість у собі. Її практичне значення полягає в
тому, що відносини з навколишнім середовищем будуються, виходячи із
бачення свого «я» і того факту, як реакція оточуючих співставляється з власною
реакцією особистості. Стабільність особистості є передумовою послідовної і
стійкої поведінки людини. Особистість намагається встановити і постійно
підтримувати певний набір якостей, які характеризують її сутність. Відповідно
до набору цих властивостей особистість будує свої відносини з оточуючими,
робить самооцінку і дає оцінку іншим людям. У багатьох випадках люди
можуть ігнорувати об’єктивну інформацію, якщо вона не відповідає їх уяві, і
погоджуватися з помилковою або навіть неправдивою, якщо вона відповідає їх
уяві [3, с. 189].
В людській свідомості закладені механізми захисту свого реального «я»
для підтримки психологічної рівноваги і комфорту особистості. Разом з цим ці
механізми можуть не сприяти прийнятгю критичних зауважень, оскільки
порушують створену внутрішню уяву про себе. Неадекватна оцінка себе
створює багато психологічних бар’єрів у спілкуванні і може викликати
конфлікти. Тому дуже важливо у сучасному економічному просторі приділяти
увагу самоосвіті, яка, за словами О.В. Бурлуки, є специфічною діяльністю, що
вільно здійснюється, забезпечує інформацією, знаннями інші види діяльності, а
також є формою задоволення пізнавальних потреб, інтересів, що необхідна для
удосконалення освітнього потенціалу, професійного рівня та загальної
культури, джерелом якої є протиріччя між необхідністю діяльності і
відсутністю інформації про об’єкт, предмет [2, с. 6].
Таким чином, функціонування і розвиток економічної науки неможливо
оцінювати поза життям людини, її трудової діяльності, взаємозв’язків, потреб,
інтересів, мотивацій. Людина є і буде центральним елементом економіки,
активним учасником господарської діяльності та суб’єктом економічних
відносин задля виробництва і споживання життєвих благ.
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ДННУ «Академія фінансового управління»
КОНЦЕСІЯ ЯК МЕХАНІЗМ ПЕРЕДАЧІ ПРИВАТНИМ
ІНВЕСТОРАМ ОБ’ЄКТІВ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО ПРИРОДНОЇ
МОНОПОЛІЇ
Концесія отримала найбільшого розповсюдження в світі як основна форма
державно-приватного партнерства (далі – ДПП). З точки зору ефективного
управління
державною
власністю,
особливий
інтерес
становлять
інфраструктурні концесії як механізм передачі приватним інвесторам об’єктів
інфраструктури, що належать до природної монополії та не призначені для
приватизації.
Світовий банк виділяє наступні сегменти інфраструктури, які відносять до
природних монополій, що є найбільш придатними для запровадження концесій
[1, с. 13]:
- розподіл води;
- передача і розподіл енергії (як правило це стосується електроенергії);
- передача і розподіл газу;
- залізнична інфраструктура (залізничні шляхи і станції);
- автошляхи.
На сьогодні концесія отримала широке розповсюдження у світі під різними
назвами, але ключовою відмінністю між різними типами концесій прийнято
вважати характер і ступінь ризику, який передається від держави до
концесіонера. Відповідно цього критерію Світовий банк виділяє наступні
концесії [1, с. 17]:
- контракти на управління, в яких частина операційного ризику в бізнесі
може бути переданою концесіонеру. Тобто, державне підприємство або
установа передається в управління керуючій компанії – свої управлінські
функції держава передає концесіонеру, апріорі виходячи з того, що приватний
менеджмент ефективніше державного. Винагорода концесіонера може
змінюватися залежно від прибутковості компанії і повністю залежить від
обсягу операційного прибутку, але значний операційний ризик все ж
залишається публічній стороні, оскільки фінансова віддача від переданого
підприємства залежить від рівня операційного прибутку фірми.
- лізинг або оренда, не передбачає ніякої плати концесіонеру з боку
держави. Прибуток концесіонера безпосередньо залежить від операційного
прибутку фірми. Операційний ризик, таким чином, повністю передається
концесіонеру. Держава лише несе відповідальність за вибір інвестора і, таким
чином, несе інвестиційний ризик.
- концесія, угоди типу BOT (Build, Operate, Transfer – будівництво –
експлуатація / управління – передача) та ROT (Rehabilitate, Own, Transfer –
відновлення – володіння – передача), коли концесіонер зобов’язується
інвестувати і, таким чином, бере на себе і операційний, і інвестиційний ризики.
Виділення окремих видів угод на типи BOT та ROT засвідчило наявність
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чіткого розмежування концесійних проектів, які, відповідно, передбачають
будівництво нових об’єктів «з нуля» (greenfield projects), та проектів,
направлених на реконструкцію уже існуючих державних активів (brownfield
projects).
Основною характерною ознакою більшості концесійних угод є право
власності, що лишається за державою незалежно від виду концесії. Зокрема, в
рамках BOT інфраструктурний об’єкт створюється за рахунок концесіонера,
який після отримує право експлуатації спорудженого об’єкта протягом певного
терміну. Після чого об’єкт передається власнику, тобто державі (або місцевим
органам влади).
Обсяги фінансування нових та вже існуючих проектів вказує на рівень
економічного розвитку країни, про що свідчать статистичні дані. Переважна
частина нових проектів реалізується у країнах, що розвиваються (наводимо дані
по країнам, що входять до Асоціації з міжнародного розвитку, Україна також
відноситься до країн МАР (МАР, IDA – International Development Association),
ймовірно свідчить про високу потребу у розбудові нової інфраструктуру, аніж у
підтримці існуючих активів. Нові проекти склали 84% всіх проектів і 88% всіх
зобов’язань ( 63,7 млрд. дол.). Вrownfield проекти (концесії), з іншого боку, як
правило, більш поширені в країнах зі зрілою інфраструктури [2].
В цілому, якщо проаналізувати статистику країн МАР, приватні інвестиції
в інфраструктуру в рамках ДПП з 2009 по 2014 склали 73 млрд. дол. [2]. За ці
шість років всього профінансовано 189 проектів в чотирьох секторах:
телекомунікації, енергетика, транспорт, водопостачання і каналізація. З цих
проектів, переважна більшість угод – 128 з 189 – були в енергетику, 35 проектів
реалізовані в сфері телекомунікацій; у транспортній сфері реалізовано 22
проекти і тільки 4 проекти – у сфері водопостачання. В порівнянні з
глобальними інвестиціями з 2009 по 2014 рік, інвестиції в країни МАР
складають приблизно 7% від загального обсягу інвестицій ( або 73 млрд. дол. із
1 трлн. дол. глобальних зобов’язань) [2]. Дані про обсяги інвестицій в ДПП
проекти в країни, що розвиваються представлені в Табл. 1.
Дані показують разючий контраст між країнами першої п’ятірки та
рештою країн, що розвиваються. Низькими є обсяги фінансування ДПП
проектів, зокрема, як в країнах колишнього Радянського Союзу (окрім
Російської Федерації), так і в колишніх соціалістичних країнах. Своєрідним
свідченням прозорості ринку ДПП є кількість проектів, рішення за якими
приймаються на основі конкурсного відбору. Показово, що в розвинутих
країнах 54% проектів ДПП пройшли конкурсний відбір на відміну від країн
МАР, де частка таких проектів складає 31% [2].
Використання інноваційних технологій та більш ефективна система
менеджменту приватного партнера ДПП суттєво впливає і на зниження обсягу
початкових інвестицій на будівництво проекту. Наприклад, у звіті зробленому в
2000 р. на замовлення британського Казначейства на підтвердження
вищесказаного було продемонстровано, що серед досліджених 29 PFI проектів,
дані по яким були доступні для громадськості, середня економія на етапі
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будівництва складала близько 17% [3, с. 8]. У Сполучених Штатах, витрати на
завершення будівництва платної дороги Денвер E-470 з використанням ДПП
підходу скоротилися на 189 млн. дол. від первісної вартості, яка була оцінена в
597 млн. дол. Аналогічна ситуація спостерігалася і в Австралії, де реалізація
восьми ДПП проектів дозволила скоротити витрати в середньому на 9%
порівняно зі звичайними державними закупівлями [3, с. 8].
Таблиця 1
Обсяги інвестицій в ДПП проекти в країни, що розвиваються
№
рейтингу
1
2
3
4
5
6
22
31
32
38
47
48
50
58
62
67
69
70
82
85

в

Країна

млн. дол.

Бразилія
Туреччина
Індія
Мексика
Росія
Китай
Румунія
Казахстан
Болгарія
Узбекистан
Білорусь
Україна
Вірменія
Литва
Грузія
Таджикистан
Азербайджан
Молдова
Киргизстан
Туркменистан

33807,4
16829,3
13519,0
9546,4
7972,7
7066,7
856,3
560,8
471,2
344,2
187,7
184,4
155,4
85,1
79,1
62,5
60,4
43,4
23,0
16,9

Джерело: складено автором за [4]
Застосування механізму концесії дозволяє подолати суперечності з
приводу передачі державою (центральними та місцевими органами влади) в
управління приватному бізнесу об’єктів економічної та соціальної
інфраструктури на основі розподілу ризиків. При відсутності прямої
конкуренції між фірмами прозорі концесійні конкурси дозволяють запровадити
в монопольних галузях деякі ознаки чистої конкуренції, замінюючи, таким
чином, конкуренцію на ринку конкурсом при входженні на нього. Тому, для
забезпечення ефективного функціонування та подальшого розвитку концесії,
держава, як сторона ДПП, має прийняти ряд стимулюючих заходів, до яких
належать розвинена законодавча база, необхідна інституційна та організаційна
інфраструктура, висока інвестиційна активність у країні (регіоні) та політична й
економічна стабільність. Отже, стимулювання залучення інвестицій в
економіку України, забезпечення ефективного використання державного майна,
вирішення питань відбудови інфраструктурних об’єктів та підвищення якості
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послуг, що надаються споживачам, стає на сьогодні основною метою реалізації
концесійних угод в Україні.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ РЕГИОНАЛЬНОЙ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
В
традициональной
регионалистике
проблема
собственно
межрегиональной
конкуренции
и
конкурентоспособности
регионов
практически не обсуждалась. Межрегиональная проблема сразу же по
возникновении экономической теории федерализма стала объектом
непосредственного анализа. В данной теории конкуренция регионов
рассматривается в качестве конкуренции властей различных уровней. Началом
этой ветви в исследованиях следует считать 1956 г., когда была опубликована
небольшая работа Ч. Тибу. Позднее, в 80-х годах ХХ века новая теория
федерализма была широко развернута в работах Б. Вейнгаста, М. Кина,
В. Оутса, Дж. Роланда, Дж. Ферейна, Р. Шваба и И. Чена.
В конце 90-х годов началось обсуждение межрегиональной конкуренции
не только в связи с экономической теорией федерализма, но и в условиях
развития качественно новых информационных технологий конкурентных
процессов: глобализации, регионализации и интеграции; в связи с
необходимостью поиска новых источников роста региональных экономик,
повышения конкурентоспособности национальной экономики и ее элементов.
Конкурентоспособность регионов национальной экономики в условиях
новых экономических тенденциях конца ХХ века уже рассматривалась в
качестве самостоятельной, актуальной теоретической и практической проблемы
регионального развития.
В современных глобальных процессах конкуренция распространяется на
все уровни экономических отношений и приобретает все более жесткий
характер. Регионы не только начинают участвовать в межрегиональной
конкуренции национальной экономики, но и включаются в мировые
конкурентные процессы. Конкурентоспособность оказывается важнейшим
императивом региональной экономики, целью региональной политики,
условием поддержания и развития регионов. Важнейшим недостатком
традиционной региональной парадигмы считается то, что она не учитывает
взаимоотношения между регионами, в том числе несовместимость целей
регионов различных уровней, при участии данных регионов в мировых
конкурентных процессах.
Вследствие этого регион можно рассматривать в качестве экономического
субъекта, который своими экономическими успехами обязан подтверждать свое
право владеть долей в экономическом богатстве страны. Это означает переход в
региональной политике от распределительного принципа к стимулированию
факторов эндогенного развития.
Межрегиональная конкуренция заставляет местные самоуправления быть
эффективнее и ограничивать злоупотребления властью. В основе позитивного
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эффекта межрегиональной конкуренции лежит возможность межрегионального
перемещения мобильных факторов производства, потребителей. Это стимулирует руководство региона быть эффективнее. В то же время региональная
конкуренция дает как положительные, так и отрицательные эффекты.
В свою очередь повышение эффективности межрегиональной конкуренции
включает в себя развитие мобильности экономических ресурсов, а также четкое
разделение полномочий и финансовых ресурсов между бюджетами разных
уровней. Логика развития конкурентных механизмов регионального развития
диктует
необходимость
создания
механизма
признания
региона
несостоятельным субъектом, т.е. механизма банкротства, что можно рассматривать как показатель результативности функционирования властей того или
иного региона.
Конкурентоспособность регионов представляет собой функцию межрегиональной конкуренции, носящую также более широкий, глобальный контекст.
Развитие процессов глобализации, проявление ее положительных и отрицательных последствий, а также формирование «новой экономики» позволяет
рассматривать степень автономии регионов и их роль в национальной
экономике.
Конкурентоспособность региона в условиях глобализации проявляется как
готовность в ответ на вызовы глобальной среды; способность адаптироваться к
изменениям условий, поиску и сохранению локальных конкурентных
преимуществ, поддержание и улучшение позиции экономики региона в
условиях глобальной конкуренции. Данные тенденции обусловливают
повышение автономизации регионов.
Конкурентоспособность представляет собой не только качество региона
как экономической системы, но и саму систему качеств, позволяющую региону
эффективно осуществлять конкуренцию для достижения своих целей.
Характез-ристика системы конкурентоспособности региона включает в себя:
Цели, достигаемые посредством конкурентоспособности; Взаимоотношения с
внешним пространством; Состав элементов, обеспечивающих конкурентоспособность региона (источники, факторы, конкурентные преимущества,
критерии и оценка конкурентоспособности); Взаимосвязь элементов, входящих
в систему конкурентоспособности региона.
Способность достигать успеха в экономическом соревновании с другими
регионами представляет собой проявление конкурентоспособности региона. С
учетом автономизации регионов критерии их конкурентоспособности
фактически
приравниваются
к
критериям
конкурентоспособности
национальной экономики. Это возможность региона производить товары и
услуги, пользующиеся спросом на внутренних и внешних рынках и тем самым
обусловливающих экономический рост и повышение уровня благосостояния
населения.
Достижение этой цели возможно при наличии конкурентных преимуществ.
Ими являются специфические характеристики и особенности региона, существенные для целевых рынков, которые отличают его от других регионов. Конк303
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урентные преимущества обеспечиваются за счет конкурентных ресурсов. К
таким в современных условиях могут относиться не только и не столько
традиционные
экономические
ресурсы,
сколько
материальные
и
нематериальные элементы региона, обладающие экономической ценностью
либо способствующие росту спроса на прочие элементы региона. Например,
наличие мощного научно-образовательного комплекса, самобытных народных
промыслов, развитой транспортной сети и т.д.
В условиях возрастания интенсивности движения товарных потоков между
странами Запада и Востока особую актуальность приобретает экономикогеографическое положение. Например, сегодня значительную долю в
использовании отдельными регионами своего экономико-географического
положения составляет формирование транспортных коридоров. В этом случае
для локального конкурентного преимущества здесь можно использовать
обеспечение обслуживания товарного транзита.
Конкурентоспособность также помогает обеспечивать и повышать
безопасность региона. При этом безопасность подразумевает не только защиту
от внешних и внутренних угроз в настоящем, но и повышение устойчивости
развития региона в будущем. Следовательно, необходимо постоянно поднимать
уровень конкурентоспособности региона.
Разумеется, конкурентоспособность также проявляется в факторах
конкурентоспособности производства и продукции региона. Их качество
зависит от общих макроэкономических условий, однако и сам регион,
естественно, может повлиять на улучшение конкурентной среды посредством
налоговой и бюджетной политики, созданием административных и правовых
условий, снижающих транзакционные издержки бизнеса и в конечном счете
оказывающих положительное влияние на эффективность хозяйства. В этом же
направлении действуют улучшение условий жизни населения, развитие систем
образования, здравоохранения, улучшение экологии, снижение уровня
правонарушений. Конкурентоспособность региона связана с тем, насколько
стимулируют условия, сложившиеся в регионе, хозяйственных объектов к
проявлению
инициативы,
самодеятельности,
самоуправляемости
и
самоорганизации.
Влиянием на конкурентные позиции региона также обладают
специализация и место региона в системе территориального разделения труда
(центр, периферия, полупериферия). Вопрос принадлежности региона к центру
либо периферии обусловлен не географическим положением, а отраслевой
структурой региона. К представителям центра относят страны и регионы с
преобладанием прогрессивных отраслей, характеризующихся высокой
добавочной стоимостью, либо регионы с высокоразвитой сферой обслуживания
и хорошо налаженной инфраструктурой. К периферийным же относят регионы
с преобладанием добывающих отраслей.
Оценка региональной конкурентоспособности является одним из средств
оценки регионального развития, назначение которого – выявить тенденции и
перспективы экономического роста региона в сравнении с другими регионами.
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Межрегиональная конкуренция выражается в формах вертикальной и
горизонтальной конкуренции.
Эффективная конкуренция регионов требует соблюдения условий,
препятствующих монополизации рынка на уровне отдельных регионов либо
центральной власти. Усиление распределительных процессов за счет
централизации средств в федеральном бюджете создает дополнительные
возможности для использования финансовых потоков. Эти финансовые потоки
приобретают вид источника конкурентных преимуществ, усиливая тенденцию
к монополизации и расслоению регионов и общества. Кромо того, для
повышения роли регионов как творческих инноваторов требуется повысить
качество самостоятельности и финансовой автономии властей всех уровней.
Нужна полноценная конкурентная среда, которая сумеет стимулировать поиск,
выявление и эффективное использование экномических ресурсов региона. В
отношении конкуренции регионов это означает создание равных условий
доступа к федеральным ресурсам, основанных на нормативах бюджетного
обеспечения, а также развитие конкурсного финансирования, создание
механизма обратной связи между действиями властей и их положением,
ответственности властей всех уровней в вопросах расходования бюджетных
средств.

Т.С. Ожелевська, канд. екон. наук, доц.,
Київський національний торговельно-економічний університет
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА
НА АГРАРНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ
Особливостями конкурентного середовища на аграрному ринку будь-якої
країни є невідповідність попиту і пропозиції на сільськогосподарську
продукцію; нееластичність попиту на продукцію аграрного сектора, що
стимулює виробників до встановлення високих цін й провокує недобросовісну
конкуренцію; підвищене значення нецінової конкуренції [1, с. 17]; наявність
одночасно всіх видів конкуренції: чистої конкуренції (на ринках пшениці,
молока, насіння соняшнику), монополістичної конкуренції (на ринках овочів,
фруктів, квітів), олігополії (на ринках птиці, чистопородних скакунів,
натурального шовку), монополії (на ринках продукції з унікальними
характеристиками: особливі сорти винограду, чаю, прянощів, тютюну тощо);
менша норма прибутку на вкладений капітал сільгоспвиробника в порівнянні з
іншими галузями економіки, що викликано низькою еластичністю попиту за
доходом,
а
також
високою
концентрацією
ринків
ресурсів
(сільськогосподарської техніки, добрив тощо) та пануванням моно- й
олігопсоній на аграрних ринках (переробні підприємства, заготівельники,
дистриб’ютори, супермаркети тощо), які за рахунок монопольно високих та
монопсонічно низьких цін вимивають прибутки з сільськогосподарської галузі.
Багато сільськогосподарської продукції є товаром, що швидко псується, тому її
виробник не може притримати її реалізацію до більш вигідних для нього цін.
Цим користуються заготівельники, оптовики та переробники, які диктують
монопольно низькі закупівельні ціни.
Вищезазначені особливості конкурентного середовища на аграрному
ринку вимагають від держави створення необхідних інституційних засад для
формування ефективного конкурентного середовища на цьому ринку, що не
тільки сприятиме збереженню продовольчої безпеки країни, але й буде
забезпечувати збереження екосистеми сільських територій та їх
інфраструктури, а також зростання добробуту сільського населення й зниження
безробіття.
Необхідність підтримки конкурентного середовища на ринку
сільськогосподарської продукції вимагає обов’язкового його державного
антимонопольного регулювання (рис. 1).
За останні роки сільське господарство стало головним експортером
України та єдиною галуззю, яка залишається рентабельною незважаючи на
світову та внутрішню економічні кризи. В порівнянні із країнами Західної
Європи й Північної Америки, основною конкурентною перевагою вітчизняної
сільськогосподарської продукції, що виробляються на родючих, переважно
чорноземних, ґрунтах, є: по-перше, її повноцінність, тобто вміст в ній всіх
необхідних для здоров’я людини 90 елементів; по-друге, сприятливі кліматичні
умови для вирощування більшості культур і тварин; по-третє, вікові
хліборобські традиції українських селян [3, с. 100]. Але шлях розвитку, обраний
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АПК України, стрімке зростання рівня концентрації на вітчизняному аграрному
ринку свідчить про наявність зростаючої загрози втрати конкурентних переваг
української сільськогосподарської продукції на світовому аграрному ринку.
В результаті розвитку ринкових відносин в АПК України та неефективної
реалізації аграрної реформи, земельної зокрема, 2005-2010 роки відзначились
формуванням у країні агрохолдингів. Наразі їх діяльність охоплює більше
третини, а в південних і ряді центральних областей – понад 60% земель [4].
Ними
вже
поглинуто
або
контролюється
близько
половини
сільськогосподарських
підприємств [5, с. 5].
Наслідками
поширення
агрохолдингів в Україні є не тільки знищення малого та середнього агробізнесу,
але й монополізація ринку земельних ресурсів (встановлення бар’єрів доступу
до землі як основного засобу виробництва), а також утворення
висококонцентрованих аграрних ринків на всьому харчовому ланцюзі – від
ринку ресурсів для сільського господарства до ринку харчових продуктів.
Монополізація використання сільськогосподарських земель може мати своїм
наслідком наступну монополізацію харчової промисловості в цілому через
обмеження доступу переробників до джерел сировини. Стрімкий розвиток
вертикальної інтеграції та формування агрохолдингів складають головну
загрозу для економічної конкуренції на аграрному ринку.

Рис. 1. Напрями державного антимонопольного регулювання аграрного
ринку
Джерело: складено автором за [2, с. 99–106 ]
В розвинених країнах Заходу та США державне регулювання
сільськогосподарського виробництва та захист економічної конкуренції на
аграрному ринку займають чільне місце в соціально-економічній політиці цих
держав. Вільна конкуренція в чистому вигляді на аграрних ринках цих країн
давно вже не існує. Держава через різні важелі впливає на процес саморегуляції
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попиту і пропозиції в інтересах сільських товаровиробників і суспільства в
цілому. У антимонопольному законодавстві США та країн ЄС щодо
регулювання ринку сільськогосподарської продукції для визначення
доцільності його застосування виокремлюють два протилежні за наслідками
для суспільства об’єднання суб’єктів ринку:
1) об’єднання фермерів з метою зниження витрат виробництва, наприклад,
для замовлення засобів виробництва. На ринку засобів виробництва вони
стають великим покупцем, що дозволяє купувати продукцію за оптовими
цінами та вимагати від продавців після продажного супроводження. В цьому
випадку об’єднання фермерів можуть протистояти на ринку засобів
виробництва моно- чи олігополії як моно- чи олігопсонія, що створює ринкову
рівновагу, наближену до чистої конкуренції. Таке об’єднання є корисним не
тільки для фермерів, але й для кінцевого споживача, який отримає продукцію за
нижчими цінами. Отже, такі спільні дії призводять до підвищення добробуту
населення країни;
2) об’єднання суб’єктів ринку з метою зниження закупівельних цін для
перерозподілу прибутку на свою користь. Наприклад, створення монопсонії
переробними чи заготівельно-збутовими підприємствами. В цьому випадку
продавець не тільки втрачає значну частину свого прибутку, але й стимул до
подальшого виробництва, що може призвести до зниження попиту на ресурси і
зниження пропозиції готової продукції. Це негативно вплине як на
постачальників ресурсів, так і споживачів. Такі картельні змови
монопсонічного характеру суворо караються, наприклад, американським
антимонопольним законодавством не тільки штрафами, але й ув’язненням
керівників. Так, за створення міжнародного картелю лізину у 1996 році
корпорація Archer Daniels Midland заплатила антимонопольний штраф у розмірі
$ 100 млн і трьох керівників ADM ув’язнили [6].
На жаль, в Україні не створена ефективний інституційний механізм
формування конкурентного середовища на аграрному ринку. Причинами цього,
насамперед, є:
 кланово-олігархічна модель управління економікою країни;
 недосконала система національних галузевих класифікаторів та
підходів до оцінки рівня ринкової концентрації;
 незавершеність земельної реформи;
 відсутність жорсткого державного контролю за процесами
вертикальної інтеграції в аграрній сфері та інституціональних обмежень
розвитку агрохолдингів;
 відсутність дієвої всебічної державної підтримки розвитку
обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів та популяризації
кооперативної ідеї тощо.
Зазначені проблеми потребують глибокого вивчення двох типів розвитку
сільського господарства (латиноамериканського, яким зараз іде Україна, та
країн Західної Європи й Північної Америки) та їх соціально-економічних
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наслідків, а також формування ефективних інституційних засад
формування конкурентного середовища на аграрному ринку України.
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РИНОК ОСВІТИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Постіндустріальне суспільство висуває нові вимоги, де особлива увага
наділяється розвитку інтелектуального капіталу, творчої та інтелектуальної
праці. Зростає роль фундаменталізації освіти, яка передбачає підвищення
мобільності спеціаліста, можливості його переходу з однієї галузі в іншу. В
зв’язку з цим, навчальний процес вищої школи повинен більше приділяти уваги
розвитку індивідуальних здібностей студента, а саме: розвивати творчий підхід
до вирішення проблемних ситуацій, вміння передбачати та адаптуватися до
змін.
Підвищення наукового рівня освіти, її інноваційності, орієнтація на
формування у студентів креативного мислення, розкриття їх творчих
здібностей, подальший розвиток особистісних якостей, прищеплення стійкого
прагнення до пізнавальної діяльності, пошукової, дослідницької роботи, усе це
в сукупності передбачає вдосконалення змісту і структури підготовки фахівців,
упровадження нових методик навчання та забезпечення оперативного
реагування на тенденції зміни соціально-економічного середовища. Так, під час
лекційних занять лектор повинен ставити проблему, пропонувати шляхи її
вирішення, а вирішувати студенти повинні під час практичних занять; не дає
позитивного ефекту і існуюча методика проведення практичних занять, коли по
одному й тому ж матеріалу готуються всі студенти. Треба змінювати форми
проведення занять, шукати більш активні, які будуть відповідати вимогам
вищої школи. Наприклад, одне й теж саме питання пропонується підготувати
різним студентам по різним джерелам, з різними поглядами, це створить умови
для проведення дискусії під час практичних занять.
- Освітня послуга – це система знань, інформації, вмінь, навичок, які
використовуються з метою задоволення потреб людини і суспільства. Це
особливий товар, який набувається сьогодні з можливістю використання в
майбутньому.
Ринок освіти є системою товарно-грошових відносин, які виникають між
продавцем та покупцем з приводу купівлі-продажу специфічного освітнього
товару. Основними причинами формування та функціонування освітнього
ринку є:
- існування єдиного освітнього простору, в якому діють різні суб’єкти
освітньої галузі;
- попит на ринку виявляють учні, студенти, особи, які мають бажання
отримати певну освіту. Пропозиція представлена навчальними закладами
різних ступенем акредитації;
- об’єктом купівлі-продажу на цьому ринку окрім безпосередньо
освітніх послуг можуть бути різні продукти інтелектуальної праці
(наприклад, розроблені навчальні програми, написані викладачами
посібники), в тому числі наукоємні види діяльності та інновації, а також інші
послуги. До наукоємних видів послуг належать ті види інтелектуальної
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діяльності, які пов’язані із раціональним підбором та ефективним
використанням матеріальних, трудових, технологічних і фінансових
ресурсів, методів організації і управління на основі науково-технічних
досягнень. Зазначимо, що під інновацією розуміється широке
запровадження на практиці нового винаходу, нового рішення або
оригінального його виконання.
Освітній ринок також характеризується вартістю та ціною. Ціна на освітні
послуги залежить від їх вартості, яка визначається затратами на виробництво
освітнього товару (послуги), попиту і цін конкурентів на аналогічну
продукцію. Освітні послуги створюються педагогічними працівниками і на їх
виробництво витрачається жива праця працівників освіти і матеріальних
ресурсів, що поставляються з промисловості й інших галузей. Тому послуги
мають вартість і виступають об’єктом ринкових відносин. Причому такий товар
може бути як платним так і безкоштовним. Але безкоштовність для громадян
сплачується державою за рахунок бюджетного фінансування, щоб
відшкодувати її витрати на послуги, що безкоштовно поставляються.
Послуги освіти відносяться до товарів дорогих, що значною мірою
пов’язано з їх граничною корисністю, унікальністю. Деякі з них мають
монопольну ціну.
Антимонопольний комітет України зобов’язав Міністерство освіти та
науки України запровадити уніфікований порядок формування цін на
платні послуги з навчання у вищих закладах освіти, що дозволить привести їх
до економічно обґрунтованого рівня. Дослідження ринку освітянських послуг
Антимонопольним комітетом зводиться до того, щоб, вартість платного
навчання студентів у вищих навчальних закладах України була приведена до
економічно обґрунтованого рівня, а саме порядок і методика розрахунку
тарифів, були прозорими й зрозумілими, щоб студенти та їх батьки мали
можливість самостійно перевіряти ціни на освітянські послуги.
Співвідношення між попитом та пропозицією освітніх товарів (послуг)
по сферах, галузях, видах та формах діяльності, а також рівень цін на ці
послуги характеризують економічну кон’юнктуру освітнього ринку, що склалася,
і яка формується під впливом великої кількості політичних, економічних,
демографічних і соціальних факторів, які визначають в кожен даний момент часу
положення на ринку і комерційну цінність послуги. Щодо інфраструктури
освітнього ринку слід зазначити, що вона являє собою систему організацій та
установ, які забезпечують рух товарів та послуг на цьому ринку. Це можуть
бути освітні тренінгові центри, інститути підвищення кваліфікації,
консалтингові підприємства по підготовці і перепідготовці кадрів, бібліотеки
тощо. Тому зрозуміло, що інфраструктурі ринку освіти, як і інфраструктурі
будь-якого іншого ринку, притаманний допоміжний характер по забезпеченню
умов для створення кінцевого продукту.
Одним із важливих компонентів ринку освіти є конкуренція. Вона
проявляється або в зниженні ціни, або в збільшенні кількості освітніх послуг,
що пропонуються, розширенні їх асортименту, підвищенні якості.
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Важливим є розгляд поняття “конкурентоздатності” на ринку освіти.
Конкурентоздатність навчального закладу – це здатність забезпечувати випуск і
реалізацію конкурентоздатних освітніх товарів і послуг. Особливість
конкурентоспроможності навчальних закладів та їх послуг полягає в тому, що
надана послуга може бути оцінена лише через декілька років після її
отримання, а у визначений час конкурентоспроможність базується на основі
конкурентоспроможності випускників минулих років та ситуації на ринку
праці, що склалася на даний час.
Поряд з тим, вищим навчальним закладам навіть з високими
конкурентними перевагами, що сформувалися в результаті багаторічних
наукових традицій, сьогодні недостатньо лише іміджу чи високого рейтингу
для залучення покупців (абітурієнтів). Вони повинні працювати над здобуттям
нових конкурентних перевагах та утриманням набутих шляхом конкурентної
боротьби, використовуючи при цьому різні цінові – вартість освітніх послуг, та
нецінові інструменти: підвищення якості освіти, створення навчальних
підрозділів в регіонах, надання додаткових спеціальностей і спеціалізацій,
впровадження інноваційних інформаційних технологій навчання, надання
додаткових послуг
– забезпечення гуртожитком, допомога при
працевлаштуванні, маркетингові підходи – бенчмаркетинг, реклама, PRтехнології та інші. Вибір методів конкурентної боротьби між ВНЗ ринку послуг
вищої освіти (ПВО) залежить від інтенсивності змін у галузі конкурентного
середовища і спонукає їх здійснювати аналіз ринку, розробляти конкурентні
стратегії.
Підвищення якості підготовки кваліфікованих фахівців промислової галузі
має ґрунтуватися на формуванні дієвого механізму узгодженості визначення
поточної потреби підприємств у кадрах відповідно до професій та
спеціальностей. Бізнес та освіта все більше залежать оди від одного. Тому
ринок освітніх послуг необхідно розглядати як частину ринку праці.
Як свідчить світова практика, роль освіти в економічному розвитку
держави стрімко зростає, випереджаючи значимість засобів виробництва та
природних ресурсів. За оцінками Світового банку, фізичний капітал в сучасній
економіці формує 16% загального обсягу багатства кожної країни, природний –
20%, а людський капітал – 64%. У таких країнах, як Японія і Німеччина, частка
людського капіталу становить до 80% національного багатства. Разом з тим,
цінності створюються за рахунок підвищення продуктивності праці та
використання нововведень, тобто застосування знань на практиці.
Всі вкладення в освіту робляться з надією на їх високу окупність в
майбутньому. Тому при прийнятті рішення про інвестиції в освіту
порівнюються всі вигоди та витрати. Щоб оцінити очікувані індивідуальні
вигоди від інвестицій в людський капітал, необхідно виявити ті фактори, які
впливають на прагнення людей пред’являти попит на освіту. До них можна
віднести наступні:
- високий рівень заробітної плати протягом життя;
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- отримання задоволення від обраної роботи в майбутньому (моральні
вигоди);
- досягнення більш високого соціального статусу;
- широкий доступ до більш перспективної, цікавої роботи;
- престиж того чи іншого виду та рівня освіти.
Основним фактором, який впливає на попит освітніх послуг – це
досягнення більш високого соціального статусу. При цьому потрібно
враховувати, що держава повинна визначати пропорції підготовки тих
спеціалістів, які потрібні економіці сьогодні, та тих, потреба в яких виникне в
період технологічної модернізації певних секторів економіки. Із розвитком
суспільства, в якому наука дійсно стає продуктивною силою, а інформація і
знання – найважливішим ресурсом формується інтелектуальний потенціал
країни.

В.А. Єрмоленко, канд. екон. наук., доц.,
м. Черкаси
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НАНОЕКОНОМІЧНИЙ СЕГМЕНТ ВИРОБНИЦТВА
Практично стало аксіоматичним визнання того факту, що все в світі існує
у обіймах часу і перебуває у постійній ритмічній та циклічній формі. Але з
усвідомленням та примиренням з цим у людини виникли проблеми. Можливо
у всьому існуючому виникають аналогічні проблеми, тільки у людини вони
набувають вкрай сильної напруги, як показника надлишкової енергії. Постійна
вертикальна мобільність, яка можливо також є і формою незгоди людини з
певною заданістю, живить багато в чому порив у височінь до Абсолюту або в
реалізації трансцендентних потреб. Найважливішим є формування та прояв
надлишкової енергії у самореалізації, самопізнанні, самоусвідомленні,
самовдосконаленні тощо.
Сучасна криза – це криза і людини, і людства, тобто вона має не тільки
загальний, але й індивідуальний рівень. Оскільки космополітичні дослідження
класиків, а також неокласиків та їхніх послідовників не виходять практично за
межі макроекономіки, то вони не в змозі не тільки дати відповіді на проблеми
індивідуального рівня, а й навіть їх побачити, оцінити тощо. Вони, наприклад,
бачать і досліджують проблеми соціалізації людини, формування суспільством
людини, які теж вкрай складні. Цю ментальну спрямованість висловив
К. Маркс: «Сутність людини – це сукупність суспільних відносин». Але ж ця
ментальність направлена «вниз», в крайньому випадку, «по горизонталі». З
цього кола досліджень неможливо зрозуміти розвиток суспільства «по
вертикалі». Тому в реальності не тільки практично поза межами дослідників
такого спрямування залишаються проблеми вертикальної мобільності людей в
середині країни та нерівномірного розвитку країн і народів на світовому рівні,
а й існує значний сегмент досліджень з намаганням заморозити існуюче
статус-кво. В даному випадку спрацьовує або підсвідомий страх перед
майбутнім (футурушок, А. Тофлер), або буденна власна зацікавленість.
З загальним справу має переважно розум, що відповідає космополітичній
ментальності та епосі Просвіти, яка звузила епоху Відродження. Парадокс.
Здавалось би, що діячі епохи Просвіти повинні своєю ментальною та
інтелектуальною скерованістю надавати пріоритет розумовій діяльності. Але і
фізіократи, і класики економічної теорії (А. Сміт, Д. Рикардо), і К. Маркс та
Ф. Енгельс доводили, що творча, власне продуктивна праця є непродуктивною,
а репродуктивна праця по створенню аналогів є продуктивною. Але ще Сократ
стверджував, що винахідницький геній є батьком всякого ремесла.
Водночас, методологічною основою для всяких економічних підрахунків
та розрахунків багатства стали критерії репродуктивної праці. Тому,
наприклад, точних підрахунків економічної ефективності творчої праці в
освіти, науки, мистецтва немає. Всі вони мають або експертний рівень, або
наводяться опосередковані та непрямі докази. Методологічною основою
сучасних індексів, в їх кількісних та якісних змінах, є загальне. Індивідуальне
є формальним. Наприклад, у розрахунках індексу людського розвитку є
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показник кількості прожитих років або кількості років навчання. Але кількість
років навчання і якість навчання – це не одне і те. На основі сучасних індексів
поки що неможливо спрогнозувати ні вертикальну мобільність людей, ні
нерівномірний розвиток країн та народів, ні тим паче скерувати розвиток в
антиентропійне річище. Згубно критеріями репродуктивної праці вимірювати
творчу, продуктивну працю. Уявляється, що не точним буде також і вимірами
творчої, продуктивної праці вимірювати репродуктивну працю.
Історична ж школа Німеччини надавала перевагу одиничному у вигляді
неповторності розвитку нації. Нація, держава виступає як синтез багатьох
складових. Поліфонічний підхід представників цієї школи, у протилежність
класикам з диктатом методологічного монізму, дає можливість у виробничій
діяльності включати або надавати перевагу індивідуально-неповторним
якостям людини. М. Вебер показав значну роль релігії в сегменті
«протестантська етика», «господарський дух» в економічному розвитку та
ствердженню капіталізму. Г. Шмолер досліджував вплив культурних та
моральних норм на розвиток. В.Зомбарт прийшов до висновку, про значну
роль психіки у виробничій діяльності, що знаходиться в річищі сучасних
наноекономічних досліджень. Термін наноекономіка ввів К. Ерроу в 1987 році,
оскільки в реальній дійсності існує певний сегмент, який має суттєві
відмінності від макро і мікроекономіки. Це – людина, її властивості та
особливості.
Відомим є визначення, що наноекономіка описує мотивацію і
психологічні цінності економічної поведінки людини. Досліджуючи прийняття
рішення (Д. Канеман та інші), прийшли до висновку, що прийняття рішення
залежить від емоційного стану в негативному контексті втрат, які намічаються,
та ризику, а, відповідно до ще більших втрат, і ця ділянка науки є
наноекономікою. Стосовно впливу емоційного стану на прийняття рішення,
ризику та втрат, то цей сегмент психології давно відомий в спорті і тому в
реальній дійсності він завжди був актуальним. Але, як на мене, ці визначення
наноекономіки, скоріш за все, є рефлекторними ринку, макроекономіки. В
дійсності все навпаки.
В. Зомбарт значно поглибив цей напрямок тим, що ввів у коло своїх
досліджень і етнічний чинник. Глибокі співставлення з приводу багатства
робить Ю. Чернявська: «... саме в силу свого тісного зв’язку з етнічністю ідея
майбутнього у кожному національному співтоваристві набуває своїх власних
рис» [1, с. 86]. «Причини неприйняття етносами вигідних, відповідних
запитам майбутнього планів часто полягає у тому, що міркування зручності,
достатку тощо відступають перед величчю “ностальгічного” образу
майбутнього. Інстинкт збереження самобутності та тотожності у всіх трьох
вимірах часу виявляється сильнішим ідеї економічного процвітання, яке є
однією з складових ідеї прогресу» [1, с. 86]. Просто, міркування зручності,
достатку, економічного процвітання є кон’юнктурно вигідними, але
невигідними саме у вимірах минулого, майбутнього і поточного часу, з погляду
Вічності. Французький лінгвіст А. Мойє у 1919 році прийшов до висновку, що
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боротьба за мову є символом боротьби за владу. І це зрозуміло, оскільки це
боротьба за своє єство, яке є багатством нанорівня.
В Стародавній Греції, якщо судити по відомому гаслу: «Пізнай себе і ти
пізнаєш богів і Всесвіт», пріоритет надавався не загальному, а
індивідуальному. І це є головним у житті та розвитку не тільки кожної людини,
а й кожного етносу та кожної держави, а також і всього людства. Це і є якраз
рівень наноекономіки і через неї у всієї економіки. В цьому процесі людина
повинна змагатися та боротися сама з собою шляхом самопізнання,
самовідчуття та самоусвідомлення за самовиявлення, самоствердження та
самореалізацію, за свій індивідуально-неповторний час та свою долю, а також
за своє єство та призначення, якого ніхто не знає, але яке постійно знаходиться
в кожній людині, виходячи то на перший план, то «занурюючи» в контекст
повсякденного життя. «Чому душа не в згоді з тілом?» Це питання Фауста з
«Фауста» Й. Гете також входить своїм економічним сегментом в основи
наноекономіки, не говорячи вже про те, що в сучасному суспільному житті на
перший план виходить виробництво цілей, смислів, сенсів. В умовах
ієрархізації людей можливо основне – це боротьба за себе, за своє єство, а
звідси – за своє призначення, як нагорода тому, хто постійно діє, точніше «йде»
на величезні ризики, живе на грані самозречення. Для Мефістофеля головним
питанням життя є: «Чому чоловік не ладить з жінкою?» Безперечно, що це теж
фундаментальне питання, яке пов’язано з дітьми та продовженням роду і в
такому вигляді з Абсолютом. Інститут сім’ї є можливо самим важливим та
.Ієрархія виробленого багатства може представлена у такому вигляді; а) все, що
вироблено репродуктивною працею. Багатство в такій формі функціонує
переважно в рамках ринку; б) у свій час О. Пушкін констатував: «Не продаёся
вдохновенье, Но можно рукопись продать». Рукопис є багатством, але
натхнення, ентузіазм та інші форми такого рівня багатства не можна продати та
купити. Хоча відбувається і певний грошовий імперіалізм, оскільки в реальній
дійсності продається і честь, і совість тощо; в) джерелом же створеного
багатства окрім природи є людина. Тому особистісний рівень розвитку, який
досягається через самопізнання, самоусвідомлення, самореалізацію і є
безпосередньою реальною самою високою формою багатства, хоча ця категорія,
(тим паче «людський капітал») не зовсім адекватно віддзеркалює реальну
ситуацію. В переважно руйнівній або ентропійній формі розвитку мабуть
неможливо виробити адекватні показники. Коли діяльність людини стане
переважно антиентропійною, то й економічні показники будуть інші.
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WORLD EXPERIENCE OF IMPLEMENTATION OF SOCIAL
RESPONSIBILITY PROJECTS IN MARKET ECONOMY
Issues of "social responsibility of business" (SRB) or "corporate social
responsibility" (CSR) are in permanent focus of researchers being both key direction
of improving business management strategy and modern trend of economic research.
Generally two main approaches of defining corporate social responsibility could be
developed out of modern economic theories:
1. Social approach, which defines social component as a basic policy for CSR,
meaning that all business activities are based on "dialogue" between multinational
corporations, their employees and local communities in order to achieve common
goals, such as business development and social securities. For instance, the World
Bank Institute describes CSR as a business strategy that considers needs of
employees, their families, local communities and society in general to raise living
standards [1].
Meanwhile, The World Business Council for Sustainable Development defines
CSR as a business development policy built on “win-win” relationships between the
business and local community of the host country [2].
2. Socio-environmental approach, that focuses largely on the wide
environmental protection and recovery directions (from reducing pollution of water,
air and soil to projects of "greening" of the certain area) during the process of
development and implementation of CSR. For example, experts of The United
Nations Industrial Development Organization define CSR as a policy aimed to
achieve a balance between business, environmental and social goals [3]. Moreover,
European Commission perceives CSR as aligned business actions that are above their
legal obligations to the society and environment [4].
Considering CSR as a way of sustainable development socio-environmental
approach highlights the value of its implementation that provides significant benefits
for the society, business and environment, namely:
a) Main benefits for the business are increasing loyalty of employees, improving
their motivation and efficiency, therefore reducing the recruitment and training costs
by providing social security to employees and their families; enhancing "eco" image
of the company, creating “green” competitive advantage that attracts new consumers
and business-partners and leads to more income.
b) Benefits to the society (employees and consumers) appear to increase
consumer loyalty to a particular company’s products through the awareness of
charitable activity, as by buying products they make donations to the solution of
environmental problems; enhancing motivation and loyalty of employees to the
company that operates on the principles of social and environmental responsibility in
business.
c) Benefits to the environment and society in general are realized by
development and implementation of new eco-technologies and production processes,
as well as by putting into action principles of sustainable development, namely
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reducing pollution of water, air and soil, addressing the problem of global climate
change etc [5; 6; 7].
Results of international experience analysis show that practical implementation
of CSR principles in Europe dates back to 1998. At this time the first Europe
Advisory Board on CSR was created, uniting industry giant such as IBM, Shell and
Johnson & Johnson [8]. Currently these companies remain the leaders in the amount
of projects implemented in social security and environmental fields.
Moreover recent TOP-100 CSR ranking defined by the industry leaders includes
following international companies:
1. Microsoft (USA, industry: software)
2. Hasbro (USA, industry: toys production)
3. Johnson & Johnson (USA, industry: drugs and medical equipment)
4. Xerox (USA, industry: office equipment)
5. Sigma-Aldrich (USA, industry: chemistry)
6. Bristol-Myers Squibb (USA, industry: pharmacy)
7. Intel (USA, industry: semiconductors)
8. Campbell Soup (USA, industry: foods)
9. Ecolab (USA, industry: water supply)
10. Lockheed Martin (USA, industry: aerospace) [9].
Noteworthy that TOP-10 CSR companies are operating in various US economy
sectors, indicating wide distribution of CSR in developed economies regardless of
industry or scope of economic activities of businesses.
On the contrary, analysis of CSR principles implementation in the business
activities of transitional economies shows insufficient level of social and
environmental responsibility. This is determined, on the one hand, by low
governmental support of innovative projects in this area, and on the other hand, by
including these countries into the global economy and generating phenomenon of
environmental neocolonialism.
In other words, currently international companies are able to place their
production sites that generate high levels of pollution in developing countries,
benefiting from the absence of legal regulations of environmentally dangerous
technologies [8].
Under such conditions it’s necessary for developing countries to follow these
recommendations to spread the principles of CSR further:
- to analyse the efficiency of complementation of the CSR project in highly
developed counties;
- to form/reform the adequate legal norms that will force businesses to deal
with social and environmental issues in order to improve living standards for society
in general;
- to accept the international standard for CSR (ISO 26000);
- to change the priority of state policy from economic growth to sustainable
growth, while restricting the level of pollution and other negative influences on the
environment;
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- to start/wider ecological education for children and adults, in order to increase
their requirements for business in general and particular business actions.
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імені Тараса Шевченка
ОПЛАТА ПРАЦІ:
СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Питання праці та її оплати складають основу соціально-трудових відносин
у суспільстві, включають нагальні інтереси всіх учасників трудового процесу.
Будь-які зміни, що стосуються оплати праці, прямо чи опосередковано
впливають на доходи всіх верств населення, а також на найважливіші
макроекономічні показники.
Конституція України гарантує кожному громадянину право на працю та її
оплату, тобто заробітну плату, не нижчу від визначеної законом. Право на
своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом [1].
Прагнення України до євроінтеграції зобов’язує державу запроваджувати
європейські соціальні цінності в країні, у тому числі, щодо оцінювання праці.
За роки незалежності було здійснено багато з удосконалення державного і
колективно-договірного регулювання оплати праці, посилення захисту прав
працівників на своєчасне отримання заробітної плати, але це меншою мірою
торкнулося подолання дешевизни робочої сили, професійного розвитку
найманих працівників, якості трудового життя. Внаслідок цього сформувалися
негативні тенденції, що мають стійкий характер: дефіцит робочих місць з
гідною оплатою та прийнятними умовами праці; поширена бідність серед
працівників; зацікавленість підприємців у використанні дешевої робочої сили,
що зумовлює вкрай обмежене інвестування в її розвиток; недостатнє вкладання
коштів у технічне переозброєння праці та у створення нових
високотехнологічних, високопродуктивних робочих місць [5].
Законодавство про оплату праці ґрунтується на Конституції України і
складається з Кодексу законів про працю України, Закону України «Про оплату
праці», Закону України «Про колективні договори і угоди», Закону України
«Про підприємства в Україні» та інших актів законодавства України [4].
Суб’єктами організації оплати праці є:
 органи державної влади та місцевого самоврядування;
 власники, об’єднання власників або їх представницькі органи;
 професійні спілки, об’єднання професійних спілок або їх представницькі
органи;
 працівники.
Організація оплати праці проводиться на основі:
 законодавчих та інших нормативних документів;
 генеральної угоди на державному рівні;
 галузевих, генеральних угод;
 трудових договорів.
Основою організації оплати праці є тарифна система оплати праці, яка
складається з тарифних сіток, тарифних ставок, схем посадових окладів і
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тарифно-кваліфікаційних характеристик, є основою формування та
диференціації розмірів заробітної плати.
Держава здійснює регулювання оплати праці працівників підприємств усіх
форм власності шляхом встановлення розміру мінімальної заробітної плати та
інших державних норм і гарантій. Мінімальна заробітна плата – це законодавчо
встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче
якого не може провадитися оплата за виконану працівником місячну, а також
погодинну норму праці (обсяг робіт), є державною соціальною гарантією,
обов’язковою на всій території України для підприємств, установ, організацій
усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб [2]. Мінімальна
заробітна плата встановлюється у розмірі не нижчому від розміру
прожиткового мінімуму для працездатних осіб [4]. Співвідношення мінімальної
заробітної плати та прожиткового мінімуму представлено в таблиці 1.
На сучасному етапі у світовій практиці переважають наступні підходи до
розрахунку розміру мінімальної заробітної плати [6]:
- перший підхід ґрунтується на мінімальних потребах, які необхідно
задовольняти для збереження життя працівника (так званий споживчий кошик
життєво важливих товарів і послуг у вартісному вираженні). У цьому випадку
мінімальна зарплата жорстко пов’язана із розміром прожиткового мінімуму.
Такий підхід використовується в Україні, де наразі мінімальна заробітна плата
дорівнює розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (табл. 1);
Таблиця 1
Співвідношення мінімальної заробітної плати (МЗП) та прожиткового
мінімуму (ПМ) на одну працездатну особу в розрахунку на місяць
(2005-2015 рр.)
Рік

Прожитковий
мінімум, грн.

Співвідношення,
%

01.01.2005
01.01.2006

Мінімальна
заробітна
плата, грн.
262
350

Відхилення МЗП від
ПМ
грн.
%
147,00
34,95
133,00
27,54

409
483

64,05
72,46

01.01.2007
01.01.2008
01.01.2009
01.01.2010
01.01.2011
01.01.2012

400
515
605
869
941
1073

525
633
669
869
941
1073

76,19
81,36
90,43
100
100
100

125,00
118,00
64,00
-

23,81
18,64
9,57
-

01.01.2013
01.12.2013
01.01.2014
01.01.2015
01.09.2015

1147
1218
1218
1218
1378

1147
1218
1218
1218
1378

100

-

-

100
100

-

-

Джерело: складено автором на основі законодавчих актів України (Закони
України «Про Державний бюджет України»)
- другий підхід – поширення мінімальних гарантій не лише на фізичні, а й

соціальні та культурні потреби працівників та членів їх сімей (освіта, медичне
обслуговування, підтримка загальнокультурного та професійного рівня,
транспорт та засоби комунікації, житло тощо). Такий метод розрахунку
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дозволяє встановлювати мінімальну зарплату на рівні, який у 2 – 2,5 рази
перевищує прожитковий мінімум;
- третій підхід базується на співставленні розміру мінімальної заробітної
плати із рівнем середньої заробітної плати (рис.1, табл. 1) – в середньому
складає 33% в Україні. Сьогодні у більшості країн Європи таке співвідношення
перевищує 40%. Рекомендоване Міжнародною організацією праці значення
цього показника складає 50%, а Європейським Союзом – 60%.
Динаміка середньої заробітної плати у 2008-2014 роках
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

3 619

3700

3 380

3500
3300

3 000
2722,35

2296,89

2922,99

2941,98

2531,49

2532,64

1916,1

1900
1700

1664,59
1521,39

1500
січень

2107,44

3109,48

1818,27

1844,95

1702,35

1735,43

лютий

березень

квітень

2748,94

3073

3064

2693,63

2736,98

3 283
3110

2729,16

3 268
3098

3377

3053,53

2727,49
2628,53

2373,1

2367,26

1980,19

2008,39

1851
1882,99

1633,12

3 261

2279,56

2348,84

2322,17

2352,92
2232,58

2200,9

1955,22
1722,6

3 304
3151,04

2573,11

2338,4
2108,95

2100

3015,47

2708

2300

3 429

3 253

2799,36

2700
2500

3 233

3 044

3100
2900

3 212

3148

1929,97

1919,45

1872,1

1963,84

1916,42

1950,1
1917,32

1954,83
2000,78
1822,5

1774,32
травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Рис.1. Середня заробітна плата по Україні за період 2008-2014 рр.
Джерело: за даними [7]
Таблиця 2
Заборгованість із виплати заробітної плати у 2000-2015 роках (станом
на 1 січня)
Роки
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Тис. грн.
219265,5
161908,7
92244,0
91922,8
69962,7
47134,2
50832,8
30487,7
19857,9
27507,3
27159,4
18501,8
15654,3
13972,1
9712,2
13351,5

У % до попереднього періоду
104,2
73,8
57,0
99,7
76,1
67,4
104,8
60,0
65,1
138,5
98,7
68,1
84,6
89,3
69,5
137,5

Джерело:
дані
http://www.vn.ukrstat.gov.ua/index.php/statisticalinformation/2846-2010-11-24-12-31-09.html
Невідповідність між державними стандартами в оплаті праці створює
відтік оплаченої праці в «тіньову» економіку (сьогодні коливається в межах
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30 – 50% ВВП) та фактично генерує зростання міграційного відпливу
працюючого населення [6].
На рівень доходів населення впливає і своєчасна виплата заробітної плати.
Проблема заборгованості з виплати заробітної плати в Україні має хронічний
характер, а традиційні засоби адміністративного впливу на роботодавцівборжників не забезпечують їх ліквідацію, про що свідчать дані таблиці 2.
Отже, головна мета реформування оплати праці – забезпечення
достатнього життєвого рівня людини праці, захист найманих працівників від
невиправдано низької заробітної плати і підтримка стратегічної лінії на
підвищення її розміру до рівня, який забезпечить розширене відтворення
робочої сили, професійну працездатність та розвиток людського капіталу,
можливість заробити на утримання сім’ї та гідну пенсію в старості.
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«ХАЙТЕК СИСТЕМИ» Група, м. Вінниця
ПРИРОДА ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО
ПІДПРИЄМНИЦТВА:
РАЦІОНАЛЬНІСТЬ – ІНОРАЦІОНАЛЬНІСТЬ – ІРРАЦІОНАЛЬНІСТЬ
Побутує розхожа думка, що немає нічого більш практичного, ніж добротна
теорія. Ця думка дійсно слушна, проте лише за неодмінної умови – наявності
контуру зворотного зв’язку теоретичних положень з реальною дійсністю. У
нашому сьогоденні саме виклики й загрози чи не найбільшою мірою
спричиняють парадигмальні зрушення в економічній теорії. З іншого боку,
надбання економічної науки, зокрема встановлені нею фундаментальні
економічні закони, мають служити надійною основою для прикладних
досліджень. Останні покликані розкривати форми прояву цих законів та
вирішувати реальні соціально-економічні проблеми, а це, своєю чергою, має
служити підґрунтям для проведення ефективної економічної політики.
Механізм взаємодії теорії в практикою за окресленою схемою, на жаль, дає
дедалі відчутніші збої. В економічних моделях виявляються вади
концептуального ґатунку, а загалом економічна теорія перманентно втрачає
тісні зв’язки з господарською практикою. Такий стан справ, звісно, викликає
зростаючу стурбованість державних діячів, політиків, господарників і наукової
спільноти. Одним із перших на цю згубну тенденцію вказав нобелівський
лауреат з економіки В.В. Леонтьєв. Варто принагідно відмітити, що надбань
такого ж рівня концептуального осмислення та практичної розробки і
застосування теорії, як його метод «затрати-випуск» (input-output analysis), годі
шукати у переважної більшості лауреатів найпрестижнішої в галузі економіки
премії, заснованої в 1969 р. Держбанком Швеції в пам’ять Альфреда Нобеля,
яка прирівнюється до власне Нобелівської премії. В уподобаннях
Нобелівського комітету наявні певні тенденції. Так, найбільш чисельну групу
нобелівських лауреатів, які представляли мейнстрім, зокрема прибічників
ортодоксальної неокласики, відчутно потіснили представники гетеродоксії,
переважно інституціоналісти. Починаючи з 2010 р., Нобелівська премія з
економіки присуджувалась здебільшого тим вченим, які займаються вивченням
ринків, що є вагомим свідченням актуальності цієї проблематики.
Нагальні практичні потреби наразі спонукають науковців докорінно
переглядати фундаментальні засновки, які стосуються, насамперед, теорій
фірми і ринку, що найбільш наближені до практики господарювання. Для
убезпечення теорії від догматизму сформовані в її рамках динамічні моделі, що
використовуються для аналізу економічних процесів, підлягають емпіричній
перевірці методами економетрики. Такі самі методи використовуються і для
встановлення причинності теоретичних концепцій. Проте, ці методи і
процедури носять суто формальний характер, а тому концептуально-аналітичне
відтворення в економічній теорії буде приреченим на хибний результат і не
матиме жодного сенсу, якщо йому не передуватиме достатньо глибоке пізнання
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економічної реальності. Мова йде про розкриття природи явищ і процесів: їх
сутності, що осягається розумом, та феноменів – явищ, які осягаються в
почуттєвому досвіді [1]. Лише за такого підходу, власне, й можливе розкриття
основних економічних законів.
Розглядаючи природу фірми, М. Кассон відзначає, що вона відноситься до
найбільш хвилюючих галузей економічних досліджень. Однак, попри
величезний обсяг роботи, досягти консенсусу так і не вдалося. «Теорії
контрактів, вартості операцій, підприємництва, суперечать одна одній,
формуючи підґрунтя для дійсно всеохоплюючої теорії фірми [2, с. 94]. Він
пропонує «синтез, що веде до теорії фірми, зосередженої на підприємцеві як
засновникові і тій первинній особі, яка є рушієм фірми» [2, с. 138].
Парадигмальні зрушення в економічній теорії великою мірою зумовлені
вирішенням методологічних проблем, які сконцентровані довкола низки понять
із вкоріненим у них латиномовним терміном «ratio» та грекомовною традицією
логіки і філософії, де знаходяться, зокрема, витоки терміну парадигма.
Фундатор класичної логіки Арістотель у його праці «Перша Аналітика» вперше
запропонував поняття «παράδειγμα» («парадейгма», що в перекладі на
українську означає «взірець») як умовивід за аналогією, синтез дедукції з
індукцією.
У
європейських
мовах
термін
«парадейгма»
згодом
трансформувався в «парадигму». Мислитель Л. Віттгенштейн, здобутки якого
великою мірою спричинили так званий «лінгвістичний поворот», увів поняття
парадигма в дискурс філософії мови. Г. Бергман увів це поняття в методологію
історії науки, трактуючи його як загальні принципи і стандарти
методологічного дослідження. Розвиваючи позитивістську теорію науки, Т. Кун
докорінно переосмислив поняття парадигма і надав йому сучасного звучання.
Він поглибив соціокультурний контекст цього поняття так, що воно вийшло за
межі поняття «наукова теорія». Кун категорично стверджував, що парадигми
несумірні, а при їх зміні відбувається також докорінна зміна стандартів
раціональності. Захищаючись від звинувачень в ірраціоналізмі, Т. Кун
пояснював, що він виступає не проти раціоналізму, а проти надто вузького її
трактування, проти ототожнення раціонального і логічно-нормативного аналізу.
У цьому зв’язку варто відмітити присудження Нобелівської премії з
економіки за 2013 р. Тоді, «за емпіричний аналіз цін на активи та відстеження
трендів на фінансових ринках», разом з економетристом, автором
узагальненого методу моментів Л. П. Хансеном, лауреатами стали Ю.Ф. Фама
та Р.Д. Шіллер. Якщо Фаму величають «батьком» теорії ефективного
фондового ринку (суто раціоналістського ґатунку), то Шіллер принципово не
поділяє такі підходи, а натомість бере за основу механізм зворотного зв’язку, в
основі якого лежить ірраціональне начало. У численних працях Р. Шиллера
саме ірраціональний підхід є домінуючим, особливо ж яскраво це виражено в
його концепції «ірраціонального оптимізму» [3].
У контексті творчого підходу до вирішення проблем особливу увагу наразі
привертає системне мислення, що трактується як мистецтво [4]. «Найчастіше
творчі осяяння породжує уява, – зазначають Дж. О’Коннор та І. Макдермотт, –
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а вже потім людина ламає голову над тим, як логічно їх обґрунтувати. Наше
мислення емоційне й асоціативне, хоча часом ми недооцінюємо цю його
особливість та переоцінюємо значення логіки. … У логіки є своє місце, але на
неї не можна покластися, коли доводиться мати справу зі складними
системами» [4, с. 110].
Дослідженню такої складної системи було присвячено наші попередні
праці, де, в контексті засад становлення інноваційно-інвестиційного
підприємництва, представлена авторська концепція взаємодії задля сталого
розвитку [5, 6]. Вона ґрунтується на засадах співіснування, взаємодоповнення й
взаємовпливу, конкуренції та партнерства, а також враховує компліментарність
механізмів дії класичної «невидимої руки» та другої, радше «видимої руки»,
ринку. Для розкриття природи інноваційно-інвестиційного підприємництва
бінарна опозиція (дихотомія) «раціональність – ірраціональність», яка
традиційно застосовується в аналізі рутинних видів економічної діяльності,
видається неприйнятною, оскільки йдеться про різновид креативного класу [7].
Візьмемо до уваги те, що рушійною силою зародження і розвитку
креативності є культура і мистецтво, а між ними та економікою існує непрямий
зв’язок. Ключовим аспектом при цьому є осмислення засад функціонування
творчого мислення. Постала проблема невербальних форм мислення як
особливої сфери виявлення розумової діяльності нашої свідомості, довкола якої
вже тривалий час ведуться дискусії. С.В. Овчаренко, яка досліджувала сферу
жанрового структурування інформації, зазначає, що «жанрове структурування
інформації має поширення у позамистецькій діяльності людини». Вона
наголошує на тому, що ця сфера певним, але відмінним від раціональнологічного, чином урегульована, її можна визначити, як осередок іншої
раціональності – «інораціональної» форми свідомості або «інораціональності»;
поняття «інораціональність» може замінити у філософській рефлексії поняття
«позасвідомість» [9, с. 10]. Вона привертає увагу до того, що «частіше за все
людина не фіксує раціонально моментів координації свого самовиявлення у
культурі, це наводить на думку про позараціональне походження людських
світоглядних настанов» [9, с. 24].
Таким чином, для системного розкриття природи інноваційноінвестиційного підприємництва, на нашу думку, доцільно ввести в обіг поняття
«інораціональність» як комплементарне до поняття «раціональність» та
здійснити перехід від бінарної опозиція «раціональність – ірраціональність» до
цілісної тріади «раціональність – інораціональність – ірраціональність».
Видається перспективним широке застосування цього підходу у теорії фірми і
ринків, а також в поведінковій економіці.
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Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
РОЛЬ СТРАХОВОГО ЗАХИСТУ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
ЗА УЧАСТЮ ДЕРЖАВИ
З метою надання підтримки по збереженню фінансової стійкості
сільськогосподарських товаровиробників найбільш ефективним методом є
державне стимулювання розвитку сільськогосподарського страхування
(агрострахування), яке полягає в компенсації частини страхового внеску
сільськогосподарським товаровиробникам за договорами страхування і
регулювання умов страхування. Державна підтримка сільськогосподарських
товаровиробників зі страхування їх майна надається в багатьох розвинених
країнах (США, Канада, Іспанія та ін.), завдяки якій досягнутий високий рівень
розвитку страхування в сільськогосподарській галузі економіки. В Україні
сільськогосподарське страхування, а саме страхування сільськогосподарських
культур, також проводиться з державною підтримкою, однак його розвиток
характеризується повільними темпами. Проблеми розвитку агрострахування та
шляхи їх вирішення визначають актуальність дослідження даної проблематики.
Сільське господарство є запорукою продовольчої безпеки держави.
Система страхування повинна надати сільським товаровиробникам фінансову
підтримку. Враховуючи, що збитки аграрного сектора торкаються не лише
інтересів самих товаровиробників, а і держави в цілому, виникає необхідність
створення підґрунтя для значної підтримки сільського господарства державою.
Значна підтримка може бути здійснена через субсидування державою
товаровиробників або страховиків у операціях страхування [3].
Визначено, що ринкові та регуляторні перешкоди, що постають перед
аграрними підприємствами, часто виправдовують державне втручання в
забезпечення сільськогосподарського страхування. Державі слід виявляти і
вирішувати дані перешкоди, коротко описані нижче, щоб допомогти
господарствам покращити їх діяльність з управління ризиками за рахунок
потенційно рентабельного фінансового інструмента, такого, як страхування.
Перешкоди, з якими зіштовхуються аграрні підприємства:
1. Системний ризик. Одним з центральних аргументів для державного
втручання у забезпечення, управління та нагляд за сільськогосподарськими
страховими програмами є наявність системного ризику (тобто, ризик, який
впливає на велику кількість учасників ринку одночасно). Системний компонент
сільськогосподарських ризиків може генерувати значні втрати в портфелі
страховиків, що здійснюють сільськогосподарське страхування. Ймовірні
максимальні втрати при катастрофічних ризиках, які відбуваються раз на сто
років, можуть перевищувати середні очікувані втрати у декілька разів і
серйозно вплинути на платоспроможність страхових компаній. Державне
втручання може бути виправдане, тому що жоден перестраховик або пул
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перестраховиків не має потенціалу, щоб покрити таку велику відповідальність,
коли ризики може бути важко диверсифікувати.
2. Асиметричність фінансової інформації. Існує дві важливі інформаційні
проблеми, які не вносяться в програми страхування – це несприятливий вибір
та моральний ризик. Вони тісно пов’язані з труднощами у вимірюванні ризиків
і моніторингу поведінки фермерів. Для страховиків може бути дуже важко
виміряти ризики, зібрати відповідні дані, а також створювати і забезпечити
дотримання принципів андеррайтингу. Ці труднощі можуть привести до
високих, іноді непомірно, трансакційних витрати, які перешкоджають розвитку
ринку приватного страхування.
Держава повинна відігравати значну роль у зниженні інформаційної
асиметрії. Розробка і контроль за сільськогосподарськими і погодними базами
даних може допомогти страховикам правильно спроектувати і визначити
тарифи за програмами сільськогосподарського страхування, тим самим
зменшуючи несприятливий вибір.
3. Обмежений доступ до міжнародних ринків перестрахування. Доступ до
міжнародного ринку перестрахування часто обмежений для країн, що
розвиваються, особливо для спеціалізованих напрямів, таких як
агрострахування. В останні роки, сільськогосподарські перестрахувальники і
брокери показали зростаючий інтерес у розвитку свого бізнесу в країнах з
низьким і середнім рівнем доходу, особливо в таких великих країнах, як Китай
та Індія. Невеликі країни з набагато меншою кількістю можливостей для
бізнесу можуть мати більше труднощів із залученням цих міжнародних
компаній.
4. Інфраструктура ринку сільськогосподарського страхування. Важливою
виробничо-збутовою перешкодою для надання сільськогосподарського
страхування в країнах, що розвиваються, є відсутність інфраструктури
підтримки сільськогосподарського страхування. Держава може створити умови,
такі як сільськогосподарські та погодні бази даних і моделювання впливу
ризиків на сільськогосподарські культури, що забезпечують внутрішніх
страховиків надійними даними та кількісними інструментами для підвищення
якості оцінки впливу ризику катастроф і, таким чином, провести актуальні
актуарні розрахунки для страхових продуктів.
5. Відсутність страхової культури. Зазвичай, причиною низького попиту
на сільськогосподарське страхування в країнах, що розвиваються, є обмежене
розуміння її переваг. Страхування часто сприймається як нежиттєздатна і не
рентабельна інвестиція, тому що внески збираються щороку, але
відшкодування виплачуються набагато рідше.
6. Законодавчі перешкоди. Регулюючі структури, що регулюють страхові
ринки в країнах з низьким і середнім рівнем доходу, як правило, недостатньо
розвинені. В результаті, розвитку нормативно-правової бази, в деяких випадках
збільшилося проникнення страхування, у тому числі сільськогосподарського
страхування. Інноваційні сільськогосподарські страхові продукти, такі як
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індексні продукти (на основі страхування врожаю або погодних даних)
страхування врожаю, потребують сприятливої нормативно-правової бази.
Унікальною є кожна система страхування, що застосовується у різних
країнах. В першу, чергу це пов’язано з тим, що дані системи формуються
тривалий час з урахуванням багатьох специфічних факторів. Узагальнюючи
досвід, що напрацьований в міжнародній практиці, можна виділити найбільш
вживані моделі страхування в сільському господарстві – американська та
європейська. Особливість американської моделі – широка участь держави в
підтримці страхування сільськогосподарських ризиків, товаровиробників,
продукції. Головним елементом підтримки є надання субсидій та компенсацій
на оплату частини страхової премії, що дозволяє зменшити вартість
страхування для виробників сільськогосподарської продукції, а відтак, і
забезпечити масовий характер сільськогосподарського страхування [2].
Європейська модель характеризується як приватна, в якій рівень втручання
держави мінімальний. Страхувальники купують страховий поліс за повною
ціною. Страхові компанії реалізують страхові продукти високої якості, які
можуть бути продані. До таких страхових продуктів належать продукти та
програми по страхуванню окремих ризиків, а мультиризикове страхування не
користується попитом широкого загалу страхувальників через його високу
ціну.
Винятковою
є
модель
побудови
системи
страхування
сільськогосподарських культур в Іспанії. Ця модель поєднує риси
американської та європейської, є змішаною. В її основу покладено узгодженість
інтересів страховика, страхувальника та державного адміністратора [1].
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРНЕТ-СТРАХУВАННЯ ЯК СИСТЕМИ
РЕІНЖИНІРИНГУ СТРАХОВИХ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ
Сучасний стан економічного та технічного розвитку різних галузей
свідчить про те, що всі галузі швидко змінюються вимагаючи відповідних змін
в системі страхування.
Основні дослідження в галузі страхування та інтернет-страхування
проводили такі іноземні вчені як В. Борисевич, О. Варшавский, П. Друкер,
Б. Санто, М. Кондратьєв, М. Кастельс, Б. Панасюк, В. Рижих, В. Климов,
М. Портер, Я. Жаліло, Г. Гольдштейн, Р. Солоу, та представники вітчизняної
наукової спільноти, а саме такі як В. Базилевич, В. Гриценко, Р. Пікус,
Н. Приказюк, Г. Тлуста та О. Мельничук.
Галузь короткострокового страхування в Україні є чітко законодавчо
визначеною та врегульованою. На ринку можуть функціонувати лише
організації, що зареєстровані та отримали ліцензію на провадження відповідних
видів страхування.
Дуже важливою складовою організації взаємодії на фінансовому ринку є
своєчасність отримання клієнтом інформації про зміни в умовах як
безпосередньо його обслуговування, так і функціонування ринку в цілому.
Впровадження реінжинірингу бізнес-процесів вимагає розробки відповідних
шляхів комунікації із клієнтом для забезпечення своєчасного та повного
надання інформації про всі зміни, як приклад – надавати такі документи через
мережу Інтернет.
Вимоги щодо обов’язкової наявності письмового варіанту більшості
документів, особливо договори страхування та всі документи системи
урегулювання мають бути переглянуті для впровадження нових бізнеспроцесів. При переосмислені страхових бізнес-процесів необхідно
автоматизувати окремі етапи проходження потоку документів та замінити
підпис та мокру печатку на аналогічні засоби захисту, але в електронному
варіанті, створюючи можливість для клієнтів контролювати процес
проходження процесів урегулювання та інших.
На будь якому етапі функціонування страхової організації, а особливо на
етапі реінжинірингу страхових бізнес-процесів, необхідно забезпечити
наявність кваліфікованих кадрів, що зможуть в умовах швидких змін
направляти клієнтів та втримати їх від переходу до конкурентів.
Перестрахування, згідно із законодавством, страхування одним
страховиком (цедентом, перестрахувальником) на визначених договором
умовах ризику виконання частини своїх обов’язків перед страхувальником у
іншого страховика (перестраховика) резидента або нерезидента, який має
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статус страховика або перестраховика, згідно з законодавством країни, в якій
він зареєстрований.
Перестрахування є невід’ємною частиною бізнес-процесів страхової
компанії, основним завданням якого є зниження впливу ризиків, що їх приймає
страховик від клієнта. Проте, перестрахування, або цесія, жодним чином не
впливає на розмір та характер зобов’язань перед клієнтом, що їх має виконати
страхова компанія.
На перестрахування можуть бути передані як індивідуальні ризики, на
факультативне перестрахування, так і групи ризикових договорів, у формі
облігаторного перестрахування, залежно від домовленостей між страховиками.
Протягом процесу імплементації реінжинірингу бізнес-процесів страхової
компанії необхідно забезпечити механізм управління прийнятими ризиками та
автоматизувати процес передачі їх надлишкових значень на вторинне
розміщення. процеси забезпечення правильної автоматизованої системи
перестрахування є критичними для розробки та впровадження реінжинірингу
бізнес-процесів
На сьогодні страхові операції все більше йдуть через агентську та
брокерську мережі, оскільки такий варіант взаємодії є більш комфортним для
страхувальників. Страхові посередники, в свою чергу, намагаються надавати
клієнтам максимально індивідуальні страхові продукти у максимально
комфортних умовах, змушуючи страхові компанії коригувати власний
асортимент. Значний відсоток продажів за рахунок страхових посередників
необхідно також враховувати при реінжинірингу бізнес-процесів, оскільки
виключення цього каналу аквізиції на перших етапах змін, через повільне
прийняття технологічних інновацій клієнтами, може сильно знизити
конкурентні переваги страховика.
Сучасні ринкові умови диктують необхідність до підвищення частки
прямих продажів та використання Інтернет-технологій, оскільки з кожним
роком використання клієнтами всесвітньої мережі та їх обізнаність все
зростають, створюючи передумов для ведення електронних форм бізнесу. З
кожним роком роль новітніх технологій на будь-якому ринку, зокрема
страховому, швидко зростає. Інтернет стає одним із каналів розповсюдження
страхових послуг та механізмом зв’язку із стратегічними партнерами.
Комплексні зміни під час реінжинірингу мають дозволити
використовувати та контролювати якомога більшу кількість каналів збуту,
залежно від цільового сегменту ринку. Так, наприклад, якщо страхова компанія
спеціалізується на нетрадиційних та низько дохідних видах страхування,
використання мережі Інтернет та прямих телефонних продажів є надлишковим.
За таких умов компанії доцільніше сфокусуватися на розвитку взаємовідносин
із брокерськими структурами та продовжувати використання паперового
документообігу, окрім певних стандартизованих форм.
Збір даних про страхувальника може проходити як безпосередньо самим
страхувальником, на етапі заповнення електронної форми запиту в мережі
Інтернет, так і брокером або працівником контакт-центру страхової організації,
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у разі прямого телефонного звернення. Проте немає жодних підстав для
створення різних форм внесення інформації в остаточну базу даних. Таким
чином і клієнт, і брокер, і представник страхової компанії будуть мати однакові
керуючі елементи, з деякими обмеженнями прав доступу, та різниця між
формами обробки інформації буде лише через різні види страхування, що вони
їх обслуговують.
Координація та часові рамки процесу андерайтингу буде залежати від
складності адміністрування продукту страхування. Зазвичай процес підписання
договору страхування для фізичних осіб є значно спрощеним та може бути
повністю або більшою частиною, автоматизованим.
Залежно від обраного продукту страхування, автоматизований збір
страхової премії може варіюватися у часі, бути як щомісячним таку і одним
річним платежем.
Критично важливим є правильне інвестування коштів для отримання
максимальної фондовіддачі від операцій з наявними вільними ресурсами.
Автоматизація цих бізнес-процесів є дуже складною, оскільки вимагає
створення систем прийняття рішень, що зможуть аналізувати великі об’єми
інформації та у режимі реального часу реагувати на кон’юнктурні коливання.
Отже, реінжиніринг бізнес процесів у страховій діяльності Дуже схожий на
аналогічні зміни у виробничій сфері. Порівняння реінжинірингу у виробничій
сфері та у страховій діяльності дозволяє більш чітко зрозуміти окремі єпископа
впровадження нових підходів до взаємодії із клієнтами та побудови
організаційної структури компанії. Виявлені спільні риси можуть стати
основою для впровадження загальних принципів реінжинірингу, а відмінності
вкажуть на етапи, що потребуют переосмислення в межах сфери використання.
Використання загальноприйнятих та специфічних підходів до реінжинірингу
бізнес процесів у короткостроковому страхуванні сприяє значному зниженню
витрат, підвищенню конкурентоспроможності та підвищуючи рівень
задоволення клієнтів.
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОБҐРУНТУВАННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ
ПІДПРИЄМСТВА В ГАЛУЗІ
Широке наукове і практичне усвідомлення процесів конкуренції як одного
із ключових параметрів функціонування ринкової економіки у сучасних умовах
господарювання залишається дуже актуальним, оскільки конкуренція набуває
нових рис, характеризується новими умовами розвитку під впливом як
зовнішніх, так і внутрішніх чинників.
В основу організації факторів, що визначають характер та інтенсивність
конкуренції галузі, покладена концепція рушійних сил конкуренції М. Портера.
Він склав список елементів, що визначають конкурентоспроможність: «У будьякій галузі економіки – неважливо, чи діє вона лише на внутрішньому ринку, чи
на зовнішньому, – суть, конкуренції виражається п’ятьма силами: загрозою
появи нових конкурентів; загрозою появи товарів чи послуг – замінників;
здатність постачальників і т. ін. торгуватись; суперництвом уже наявних
конкурентів між собою; вплив покупців (збивають ціни, змагаючись за вищу
якість)» [3, с. 53].
Ця концепція і на сьогодні є інструментом вивчення основного впливу
конкуренції на ринок та здійснення оцінки сили і слабкості кожного з них.
Водночас на ринку всі сили, у тому числі й держава, діють не ізольовано, а у
складному взаємозв’язку, який реалізується в стані кон’юнктури ринку. Тому
аналіз конкурентних сил можна проводити як шляхом аналізу стану і впливу
кожної сили на конкуренцію окремо, так і вивчаючи узагальнений вплив діючих
сил на конкуренцію, який з’являється в кон’юнктурі ринку, а також стан впливу
кожної сили на конкуренцію, визначаючи їх причинно-наслідкові зв’язки із
станом економічної кон’юнктури.
У сучасних умовах високий рівень конкурентоспроможності підприємств
залежить насамперед від рівня конкурентоспроможності продукції.
Конкурентоспроможність підприємства досягається за рахунок створення
конкурентних переваг у порівнянні з іншими підприємствами-конкурентами,
тобто за рахунок тих самих методів, що й конкурентоспроможність продукції,
зважуючи на те, що ці поняття нерозривні між собою. Отже, для визначення
механізму забезпечення конкурентоспроможності підприємства неможливо
обійтися без обґрунтування наукового апарату конкурентоспроможності
продукції.
Конкурентоспроможність продукції є порівняльною, а отже, відносною, а
не абсолютною, тому що вона може бути оцінена тільки шляхом порівняння
характеристик продукції підприємств-конкурентів однієї галузі. Підприємство
334

МАТЕРІАЛИ ІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
може мати високий рівень конкурентоспроможності продукції в одних умовах і
посередній рівень в інших умовах, наприклад, на міжнародному ринку.
Аналізуючи наведені в економічній літературі наукові трактування
поняття «конкурентоспроможність продукції», ми вважаємо, що найбільш
повно його сутність розкриває визначення конкурентоспроможності окремого
товару (послуги) як його переваги у порівнянні з яким-небудь іншим товаром
(аналогічним за призначенням чи його замінником) при вирішенні потенційним
покупцем його проблем. Тобто, це ступінь відповідності товару на певний
момент часу вимогам цільових груп споживачів або обраного ринку за
найважливішими характеристиками: технічними, економічними, екологічними
та ін.
Досягається
конкурентоспроможність
товару
шляхом
набуття
конкурентних переваг, які створюються за рахунок методів:
1) економічних – зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції,
підвищення продуктивності праці, зниження трудомісткості продукції,
підвищення кваліфікації персоналу та якості продукції;
2) техніко-технологічних – проектування і впровадження нових технологій,
матеріалів, тари; реконструкція, модернізація обладнання; вчасний ремонт
устаткування, інжиніринг виробничих процесів тощо;
3) соціально-трудових – створення нормальних умов праці та відпочинку
трудового колективу, наставництво молодих працівників,
система
безперервного навчання працівників підприємства тощо;
4) організаційних – удосконалення організаційної структури управління та
виробничої структури підприємства, методів стратегічного, поточного і
оперативного планування, організації виробництва й праці, мотивації персоналу,
обґрунтування впровадження інновацій;
5) маркетингових – удосконалення методів розроблення маркетингового
комплексу, використання цінової й товарної політики, торгових марок та іміджу,
ефективного управління каналами розподілу продукції й комплексу
просування;
6) адаптивних – своєчасне реагування на зміни зовнішнього середовища і
розробка
ефективних
заходів
адаптації
внутрішнього
механізму
функціонування підприємства.
Науковці визначають параметри конкурентоспроможності товару - як
кількісні характеристики властивостей товару, які враховують галузеві
особливості оцінки його конкурентоспроможності. Розрізняють окремі групи
параметрів конкурентоспроможності у загальному плані: технічні, економічні,
нормативні. Оцінка конкурентоспроможності підприємства являє собою
порівняння його характеристик, властивостей чи марок товарів, що
порівнюються з аналогічними показниками пріоритетних конкурентів з метою
визначення тих, які створюють переваги підприємства над конкурентами в
будь-якій галузі діяльності. При цьому слід розуміти, що існують зовнішні і
внутрішні конкурентні переваги. З-поміж зовнішніх конкурентних переваг
важливе значення мають нецінові чинники конкурентоспроможності.
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Наприклад, конкурентоспроможність підприємства оцінюють за якістю
продукції «методом профілів». За його допомогою виявляють різні критерії
задоволення потреб споживачів щодо будь-якого продукту, встановлюють їх
ієрархії та порівняльну важливість у межах спектра характеристик, які мають
змогу замінити й оцінити споживачі, а також вимірюють техніко-економічні
характеристики досліджуваного продукту і порівнюють їх з характеристиками
продуктів-конкурентів. Основний недолік «методу профілів» полягає у тому,
що він не враховує ефективності виробничої діяльності підприємства та
прийнятний лише для підприємств, які випускають один вид продукції.
Інколи використовують багатокутники конкурентоспроможності як
окремих товарів, так і фірм, галузей (рис. 2).

Рис. 2. Багатокутник конкурентоспроможності
Джерело: складено автором на основі [4]
Перелік оцінки показників відбирається експертами чи підприємством, яке
оцінює конкурентоспроможність. Чим більша площа багатокутника, тим вище
показники конкурентоспроможності окремих товарів, фірм, галузей.
Ефективними є матричні методи оцінювання конкурентоспроможності
фірм, які ґрунтуються на розгляді процесів конкуренції у динаміці.
Теоретичною базою цих методів є концепція життєвого циклу товару і
технології. Згідно з цією концепцією будь-який товар чи технологія з моменту
появи на ринку і до зникнення проходить певні стадії життєвого циклу, який
охоплює етапи впровадження, зростання, насичення і спаду. На кожному етапі
виробник може реалізувати товар чи продукт цієї технології в тих чи інших
масштабах, що об’єктивно позначається на частці ринку та динаміці продажу.
До матричних методів належить і SWOT – аналіз (по першим буквам: сила,
сильні сторони; слабкість, слабкі сторони; можливість). Ціль – виявлення
приваблюючих напрямків маркетингових зусиль, на яких можливо досягти
конкурентних переваг та загроз, які погрожують фірмі. Ефективним є також
метод
інтегральної
оцінки.
Інтегральний
показник
рівня
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конкурентоспроможності підприємства містить два елементи: критерій, що
показує ступінь задоволення потреб споживача, і критерій ефективності
виробництва. Отже, оцінка конкурентоспроможності та конкурентних переваг
певного підприємства в галузі виступає об’єктивною основою для формування
нових підходів до їх забезпечення та реалізації економічних інтересів учасників
конкурентних відносин.
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імені Тараса Шевченка
ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТОК РИНКУ СТРАХУВАННЯ
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ
АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
Як переконує світовий досвід, одним із основних чинників позитивного
розвитку економіки країни, яка має ринкову орієнтацію є розвиток ринку
страхових послуг. Разом із цим зростає і ділова активність населення, що
зумовлює потребу в індивідуальному засобі пересування. Враховуючи це,
кількість машин на дорогах невпинно зростає, що супроводжується
підвищенням небезпеки на дорогах. Тому страхування відповідальності стає
невід’ємним інструментом захисту водіїв, а також інших учасників дорожньотранспортного руху. Даний вид страхування займає найбільшу частку у
структурі страхового ринку України, тому його стан має значний вплив на
загальний розвиток ринку страхування в Україні.
Значимий внесок у формування національної концепції страхування
цивільно-правової відповідальності власників автотранспортних засобів
зробили: В.Д. Базилевич – у сфері розвитку теорії страхування цивільноправової відповідальності автотранспортних засобів, Н.М.Внукова – у сфері
протидії страховому шахрайству на ринку, Ю.П. Гришан – у сфері пошуку
інновацій на ринку страхування цивільно-правової відповідальності власників
автотранспортних засобів, О.М. Залєтов – у сфері дослідження тендецій ринку
страхування цивільно-правової відповідальності автотранспортних засобів, та
інші вітчизняні вчені. Данну проблематику досліджували також іноземні
автори: А.В. Бойков – у сфері розрахунків тарифної сітки, А.Н. Аверін – у сфері
розвитку права в страхування цивільно-правової відповідальності власників
автотранспортних засобів, B.C. Балабанов – у сфері дослідження зовнішнього
впливу на ринок страхування цивільно-правової відповідальності власників
автотранспортних засобів, Р.Т. Юлдашев – в пошуку тенденцій та перспектив
розвитку ринку страхування цивільно-правової відповідальності власників
автотранспортних засобів та ін.
В Україні цей вид страхування став обов’язковим згідно Закону України
«Про страхування» [2] (1996 р.) та положення «Про порядок і умови
проведення обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників
транспортних засобів» [3] № 1175 від 28 вересня 1996 р., затвердженим
Постановою Кабінету Міністрів України. Проте з ряду причин на практиці ці
нормативно-правові документи не виконувалися. У зв’язку з цим 1 липня
2004 р. був прийнятий Закон України «Про обов’язкове страхування цивільноправової відповідальності власників наземних транспортних засобів», який
набув чинності 1 січня 2005 р. (окремі пункти 21 і 41 цього закону – 1 квітня
2005 р., ст. 41 цього закону – 1 квітня 2005 р.) [4]. Актуальність, страхування
338

МАТЕРІАЛИ ІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
відповідальності як особливий сегмент страхових відносин потребує
систематизації його особливостей та аналізу взаємин цієї галузі страхування з
іншими способами захисту інтересів потерпілих. У міру накопичення в Україні
досвіду масового проведення страхування цивільної відповідальності власників
ТЗ, сукупність економічних і правових елементів такого страхування повинна
бути піддана критичному аналізу з метою вдосконалення його проведення. Для
подальшої інтеграції нашої країни в європейський страховий простір
представляється необхідним і корисним всебічне вивчення досвіду,
накопиченого в цій області Європейським Союзом. Особливо важливим для
України є вивчення та розуміння європейської практики ОСЦПВВНТЗ, що
дозволить українським фахівцям розробити більш досконалі правила
страхування в даній галузі [1, 2].
З початком формування страхового ринку в Україні постала потреба
координувати дії страховиків з багатьох питань, що становлять спільний
інтерес. Страховики можуть створювати спілки, асоціації та інші об’єднання
для координації своєї діяльності, захисту інтересів своїх членів та здійснення
спільних програм, якщо їх утворення не суперечить чинному законодавству.
Моторне (транспортне) страхове бюро України є єдиним об’єднанням
страховиків, які здійснюють обов’язкове страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну
третім особам.
Основними факторами ризику, які більшою мірою впливають на частоту і
розмір збитку, є: кількість транспортних засобів; кількість ДТП; розмір збитків.
Далі розглянемо кожен фактор окремо. Якщо говорити про ринок
транспортного страхування в Україні, то він є досить великим. Завдяки своєму
географічному та економічному становищу транспортна система України дуже
розвинена. У період з 2005 по 2013 рр. спостерігається поступове збільшення
кількості легкових автомобілів. І якщо в 2005 р. цей показник дорівнював 5260
тис. од., То в 2013 р. він вже склав 7579 тис. од., сопстерігається збільшення на
44,09%.
В даний час ринок страхових послуг залишається найбільш
капіталізованим серед інших небанківських фінансових ринків. Спостерігається
макроекономічне відновлення ринку страхування [6]. Якщо розглянути
динаміку страхових компаній (СК) в Україні за 2005–2012 рр., то ми помітимо,
що протягом 9 останніх років кількість страхових організацій неодноразово
змінювалося.
Страхові компанії України за 6 місяців 2014 р. отримали валових
страхових платежів у розмірі 11 040 000 грн., Що на 23% менше, ніж за
аналогічний торішній період (14 334 000 000. грн.).
Обсяг чистих страхових премій у січні-червні 2014 р. скоротився до
8 719 000 000. грн. (на 16,5% менше, ніж за січень-червень 2013 р.
10 437 000 000. грн.). Обсяг чистих страхових виплат зріс на 5,5% – до
2,357 млрд. грн. (у першому півріччі 2013 року – 2233 млн. грн.), валових –
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2,398 млрд. грн., що на 4,9% більше, ніж у 1 півріччі минулого року (2284 млн.
грн.).
Таким чином, рівень валових страхових виплат за 6 місяців 2014 р. склав
21,7% (за 6 місяців 2013 року - 15,9%), а чистих – 26,7% (за 6 місяців 2013 року
– 21,4%).
Україна входить до міжнародної системи «Зелена карта», у свою чергу
Моторне транспортне страхове бюро України є членом міжнародної системи
Green Card. Гарантом страхових виплат по зелених карт в Україні виступає
М(Т)СБУ.
Діяльність М(Т)СБУ сьогодні спрямована на реформування ринку
автоцивільної відповідальності, гармонізацію нормативно-правових засад
провадження цього виду страхування з нормами Євросоюзу, розширення форм
та напрямів співробітництва з країнами-членами міжнародної системи
автострахування «Зелена карта» та підвищення якості страхових послуг.
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ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙ В ПЕРЕСТРАХОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Сьогодні, на страховому ринку України вітчизняні страхові компанії
перебувають в скрутному становищі. Перед ними постає проблема їх
виживання та забезпечення перспективного, безперервного розвитку для
конкурентної боротьби з іншими страховими компаніями які функціонують на
ринку страхових послуг.
Одними з найголовніших цілей страхової компанії є забезпечення
фінансової стійкості та покращення фінансового потенціалу. Для забезпечення
підтримки фінансової стійкості страхові компанії використовують
перестрахування. Перестрахування виступає для страхових компаній захистом
страховика від можливих фінансових втрат та перевищення середньої частоти
збитків.
На даному етапі розвитку страхового ринку можна виокремити такі
важливі функції перестрахування як: впровадження єдиних правил роботи для
уникнення кумуляції та ефективного управління ризиками; також
перестрахування виконую функцію, а також те що для держави
перестрахування виступає серйозним інвестиційним та фінансовим
інструментом.
Але, попри всю ефективність, сучасний стан ринку перестрахових послуг
має ряд суттєвих проблем які впливають на його функціонування та подальший
розвиток. Серед таких проблем можна виділити основні:
 регулювання ринку перерстрахової діяльності;
 застосування складних схем перестрахування;
 розробка законодавства в сфері перестрахування;
 сприйняття корисності та цінності перестрахування страхувальниками.
За останні два століття ринок страхових послуг суттєво покращив
концепцію введення страхування. Це обумовлено створенням та застосуванням
нових інноваційних рішень в страхових компаніях. Через це застосування
інновацій в перестрахуванні не є винятком.
На сьогодні, страховий ринок України має ряд суттєвих проблем
пов’язаних з гальмуванням розвитку перестрахування:
 відсутність прозорої звітності відповідно до міжнародних стандартів;
 відсутність окремого законодавства для оподаткування страхових
відшкодувань;
 зниження динаміки страхових виплат.
Тому ця проблематика потребує подальших досліджень та пошуку
ефективних рішень, одним із яких є застосування інновації.
Для покращення перестрахування на ринку страхових послуг України
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можна навести такі приклади інноваційних рішень:
 створення нових інноваційних продуктів. До них можна віднести
перестрахування відповідальності при виконанні
державних
контрактів, перестрахування життя позичальників та перестрахування
фінансових ризиків. Надання перестрахових програм по різним видам
відповідальності,
складання
комплексних
видів
договорів
перестрахування, також можна віднести до інноваційних продуктів;
 застосування нових технології продажів;
 застосування та використання міжнародних продуктів та інноваційні
рішення при роботі з міжнародним ринком: ментальність
менеджменту; спеціалізована підготовка кадрів; перехід на міжнародну
звітність; транспарентність.
Тому, можна сказати, що впровадження та використання інновацій
створює додаткову їх цінність, тим самим підвищує довіру до компанії,
стимулюючи приток клієнтів, та, завдяки цьому, збільшує її
платоспроможність. Також використання інновацій виступає як етапом
покращення положення компанії в рейтингу перестраховиків. Цінність яку
отримує компанія від використання інноваційних методів формується з
сукупності кінцевих результатів.
Таким чином використання інноваційних підходів в перестраховій
діяльності є важливим етапом, який забезпечує покращення рейтингу серед
інших перестраховиків та позитивно сприяє подальшому інтенсивному
розвитку перестраховка за допомогою новітніх технологій та підходів.
Для перестраховика потенційно важливо показати потенційному
перестрахувальнику цінність перестрахових послуг для збільшення кількості
клієнтів.
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ДОБРОВІЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ В
УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
В індустріально розвинених країнах страхування органічно вписується в
систему соціального захисту, будучи одним з обов’язкових атрибутів життя.
Високий рівень пропаганди системи страхування привчає людей вступати в
страхові відносини з приводу життя та здоров’я. Громадяни більшою мірою
усвідомлюють свою відповідальність у разі несприятливих подій і меншою
покладаються на державу. Крім того, розвиток страхування служить одним з
індикаторів рівня життя: чим вище рівень життя, тим різноманітніше і
потрібнішими стають страхові відносини. Тому одним з найбільш доступних і
ефективних методів управління несприятливими факторами визнається
страхування, у тому числі особисте страхування, здатне стимулювати зростання
заощаджень населення, відшкодувати втрати в доходах у зв’язку з втратою
здоров’я або смертю члена сім’ї, організувати надання медичної допомоги у
разі захворювання. В Україні ж, на жаль, страхування ще не набуло належного
розвитку, незважаючи на неможливість держави гарантувати своїм громадянам
гідний рівень соціального захисту. У зв’язку з цим вивчення системи
добровільного страхування в сучасних умовах набуває особливої актуальності,
оскільки дає можливість аналізувати тенденції його розвитку, спрямовані на
розширення та створення додаткового соціального захисту населення.
Добровільне особисте страхування є структурним елементом української
страхової системи, що має свою сферу регулювання. Відмінною рисою
добровільного особистого страхування є можливість людини самому вибрати
вид, умови та терміни страхування, співвідношення яких може варіюватися в
залежності від потреб. Особисте страхування в Україні постійно
модернізується: з’являються нові форми і види страхування.
Соціально-економічне значення добровільного комерційного страхування
від нещасних випадків на виробництві полягає в тому, що воно доповнює
гарантії, надані в рамках соціального забезпечення і соціального страхування,
до максимально можливих у сучасних умовах стандартів. Це стосується в
першу чергу проведення дорогих видів лікування і діагностики; застосування
найбільш сучасних медичних технологій; забезпечення комфортних умов
лікування; здійснення тих видів лікування, що включені в сферу «медичної
допомоги за життєвими показниками» [1].
Добровільне страхування виконує важливі економічні завдання. На
мікроекономічному рівні воно надає гарантії, необхідні як для життя окремих
людей, так і окремих підприємств, які при укладанні договору страхування
передають страховику певні ризики. Якщо роботодавець виступає
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вигодонабувачем за договором страхування, то отримане страхове забезпечення
дозволить компенсувати фінансові втрати у випадку постійної або тимчасової
втрати цінного працівника. Держава і суспільство в цілому в свою чергу
звільняється від несення тягаря страхових виплат. На макро рівні воно сприяє
безперешкодній реалізації процесу суспільного відтворення, оскільки локалізує
первинний збиток в рамках одного індивідуума.
На розвиток добровільного особистого страхування в впливає ряд
факторів, зокрема серед них варто виділити: політику держави щодо
страхування; соціальні пріоритети страховиків і їх зацікавленість у якісному
обслуговуванні і сумлінному виконанні своїх зобов’язань; участь роботодавців
у розвитку корпоративного особистого страхування. При цьому однією з
обов’язкових умов повноцінного розвитку страхування, має виступати
пріоритет дотримання прав людини. Таку думку підтримують і інші автори [2].
Потрібно враховувати і внутрішню готовність населення користуватися
особистими послугами по страхуванню. Для цього необхідно вивчати не тільки
зовнішні фактори, що впливають на попит страхових послуг, а й психологічну
готовність громадян ці послуги здобувати. Наскільки населення готове
використовувати додаткове страхування в сучасних умовах обмеженості
ресурсів. Так впродовж останніх років статистика свідчить про негативні
тенденції щодо кількості укладених договорів страхування від нещасних
випадків, зокрема у 2014 р. кількість договорів зменшилася на 21 143,9 тис.
одиниць (до 10 008,6 тис. одиниць) у порівнянні з відповідним показником
станом на 31.12.2013 р. [3]. Такі негативні тенденції частково пояснюються
нестабільністю на фінансовому ринку України, зниженням рівня економічних
показників і відповідно рівня життя громадян, іншими словами зниженням
реальних доходів громадян. Тому розвиток добровільних видів страхування,
спрямованих на розширення та доповнення соціальних гарантій вважаємо
можливим та необтяжливим для громадян у контексті розвитку корпоративного
страхування, таким чином підвищуючи соціальну відповідальність бізнесу.
Про розвиток ринку добровільного страхування від нещасних випадків
свідчать показники валових страхових премій (рис. 1). Обсяги валових
страхових премій у 2011 р. зросли на 51%, у 2012 р. – на 23%, у 2013 р. було
зібрано на 73% (1431, 3 млн. грн.) валових страхових премій більше ніж у
попередньому 2012 р. У 2014 р. ця позитивна тенденція дещо зменшилась на
33%, ця ситуація пояснюється тяжкою фінансово-економічною ситуацією в
цілому по країні. Лінія тренду чітко ілюструє тенденції до нарощення обсягів
даного ринку.
Вважаємо позитивним фактором розвиток ринку добровільного
страхування від нещасних випадків, адже загальнообов’язкове страхування від
нещасних випадків на виробництві не забезпечує гідного страхового захисту,
тому в якості його доповнення та розширення доцільно розглядати добровільне
страхування. До того ж, в розвинених країнах Європи, найбільш
перспективною з точки зору надання всієї повноти захисту працівників
представляється широко поширена альтернативна обов’язковій системі –
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добровільне страхування. Така форма страхового захисту вже довела свою
доцільність, необхідність свого існування і високу ефективність як щодо
забезпечення соціального захисту працівників, так і в стимулюванні зростання
безпеки праці.

Рис. 1 Обсяг валових страхових премій сплачених страховим компаніям
при страхуванні від нещасних випадків у 2010-2014 рр., млн. грн.
Джерело: розроблено автором за даними [4]
Таким чином, з вищесказаного можна зробити висновок, що надання
страхового захисту в рамках добровільного страхування від нещасних випадків
сприяє створенню додаткових гарантій населенню на випадок настання
непередбачуваних обставин, що мають негативний вплив на життя та здоров’я
громадян.
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В.М. Юхименко, асп.,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ТА ФІНАНСОВА НАДІЙНІСТЬ
СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ: СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ
Перехід України до ринкової економіки, зумовило зростання кількості
страхових організацій на ринку фінансових послуг. Разом з тим відбулось
підвищення ролі страхової діяльності, що зумовлює необхідність
удосконалення методології оцінки результатів діяльності страховиків.
Теоретичними питаннями фінансової надійності та стійкості страхових
організацій займається багато вітчизняних науковців, таких як: В.Д. Базилевич,
Н.М. Внукова, О.О. Гаманкова, Т.А. Говорушко, О.М. Залєтов, Т.А. Ротова,
С.С. Осадець, Р.В. Пікус, В.М. Стецюк, Н.В. Ткаченко, В.В. Тринчук,
Л.В. Шірінян та інші.
У зв’язку з цим, існують різні підходи до категорій «фінансова стійкість»
та «фінансова надійність» страховиків (табл. 1).
Наприклад, Л.В. Шірінян вважає, що фінансова надійність страховика є
більш ширшим та узагальнюючим поняттям, яке включає в себе фінансову
стійкість, платоспроможність та відповідність показників нормативним
значенням [9]. На думку С.С. Осадця фінансова надійність страховика – це його
здатність виконати страхові зобов’язання, прийняті за договорами страхування
і перестрахування в разі впливу несприятливих чинників. Тому, стійка
фінансова надійність страхових операцій дає можливість страховикові
виконати всі зобов’язання за будь-яких несприятливих обставин [6]. Натомість,
Н.М. Внукова вбачає у поняттях «фінансова надійність» та «фінансова
стійкість» тотожність та не розділяє їх [3].
Як бачимо, вищенаведені визначення понять «фінансова стійкість» та
«фінансова надійність» різними авторами не дають можливості повністю
розмежувати дані поняття.
В Законі України «Про страхування» ці категорії пов’язуються та не
розділяються. Так, у Законі України розглядається поняття страховика, як
нерезидента, який відповідає вимогам щодо рейтингу фінансової надійності
(стійкості) страховика-нерезидента, установленим Уповноваженим органом [5].
Вперше, для наближення українського законодавства до вимог Solvency I,
було виділено три основні умови до платоспроможності страховиків.
Запорукою фінансової стійкості (надійності) страхових організацій, згідно з
законом, вважається виконання страховиком таких умов платоспроможності:
1) наявність сплаченого статутного фонду та гарантійного фонду;
2) створення страхових резервів, достатніх для майбутніх виплат;
3)
перевищенням
фактичного
запасу
платоспроможності
над
розрахунковим нормативним запасом [5].
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Таблиця 1
Порівняльний аналіз категорій «фінансова стійкість» і «фінансова
надійність» страхової організації*
Автор
Л.В. Шірінян

Н.В. Ткаченко

Фінансова надійність
такий стан фінансових ресурсів, при
якому страховик здатний своєчасно
виконувати всі взяті зобов’язання
протягом всього терміну дії укладених
договорів (бути платоспроможним),
мати задовільні показники діяльності,
сприятливо
реагувати
на
зміну
зовнішніх і внутрішніх факторів
фінансового стану (бути фінансово
стійким)
можливість виконати взяті на себе
зобов’язання впродовж їх існування.

Фінансова стійкість
здатність підприємства зберігати або
відновлювати початковий стан чи
поліпшувати цей стан при зміні
зовнішніх
та/або
внутрішніх
параметрів (факторів) впливу на
фінансові потоки.

постійне балансування перевищення
доходів над витратами по страховому
фонду, який формується шляхом
сплати страхувальниками страхових
премій.
Н.М. Внукова
здатність страховика виконати страхові зобов’язання, які прийняті за договорами
страхування та перестрахування внаслідок впливу несприятливих чинників.
Л.А. Орланюк- такий стан фінансових ресурсів страхової компанії, який забезпечує
Малицька
платоспроможність і подальший розвиток організації в умовах ризику,
пов’язаного із страховим захистом суб’єктів ринку

*Джерело: складено автором на основі [3; 4, с. 33; 7, с. 240; 8, с. 173]
Окрім вищезазначених факторів, які можуть впливати на фінансову
стійкість (надійність) страховика, є й інші фактори. Зокрема, їх можна поділити
на внутрішні та зовнішні. До внутрішніх чинників відносять: склад і структуру
тарифної ставки, якість страхового портфелю, інвестиційну стратегію
діяльності, перестрахову діяльність, маркетингову політику та менеджмент
страховика. До зовнішніх чинників, які практично не піддаються контролю з
боку страхової організації та дуже складно їм протистояти, можна віднести:
інфляційні процеси, політична ситуація, кон’юнктура ринку тощо. Але, деякі
автори розглядають і інші положення відносно факторів фінансової стійкості
(надійності) страхової організації. Так, Бігдаш В.Д. [2] одним з основних
критеріїв вважає здійснення фінансового моніторингу, Шірінян Л.В. [9] –
мобільність страхової організації, а Базилевич В.Д. [1] – необхідність
впровадження процесу бюджетування. Даний поділ на фактори дає більш повну
характеристику діяльності страховика, які можна доповнити ще чинником
інноваційності компанії (тобто використання інноваційних технологій).
Відповідно, фінансова стійкість (надійність) страховика – це здатність вчасно
та ефективно реагувати на зміни зовнішніх і внутрішніх факторів для
підтримання стабільного стану страхової організації (тобто враховувати
внутрішні та зовнішні чинники), а також спроможність враховувати комплекс
ризиків, які характерні для страхової діяльності та забезпечення її подальшого
розвитку.
На мою думку, можна говорити про розмежування понять «фінансова
стійкість» та «фінансова надійність» в контексті їх використання різними
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суб’єктами страхування. Йдеться про те, що для страхувальника, для якого на
першому місці стоїть фінансова надійність, як фактор психологічного впливу,
та страховика, для якого ключовим є поняття фінансової стійкості, як
комплексу факторів-індикаторів, які і показують реальний стан страхової
компанії і дозволяють існувати страховій організації у довгостроковій
перспективі. Тобто, фінансова стійкість, повинна підкріплюватись фінансовими
результатами діяльності страховиків.
Отже, поняття «фінансова стійкість» та «фінансова надійність» мають не
однаковий зміст і можуть дати всеохоплюючу характеристику фінансовоекономічного стану компанії в умовах змінюваного ринкового середовища.
Також, можна стверджувати, що забезпечення фінансової стійкості страхової
організації є складним процесом, пов’язаним з постійним контролем всіх сфер
діяльності страховика та своєчасною реакцією менеджменту компанії на зміни
у внутрішньому та зовнішньому середовищі.
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Секція 4.
ІНФОРМАЦІЙНО-ЗНАННЄВА ТА МЕРЕЖЕВА
ЕКОНОМІКА
В.В. Білоцерківець, д-р екон. наук, доц.,
О.О. Завгородня, д-р екон. наук, доц.,
Національна металургійна академія України
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ МОДЕРНІЗАЦІЇ МЕТОДОЛОГІЧНОЇ
ПЛАТФОРМИ ДОСЛІДЖЕННЯ НОВОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ
Наприкінці ХХ століття сучасний варіант нової економіки отримав свої
неспростовні прояви, а її елементи стали невід’ємним тлом повсякденного
життя мільярдів людей. Сьогодення стало часом визнання феномену нової
економіки, численних спроб визначення її сутності, розкриття її специфічних
ознак, структуризації та аналізу механізмів становлення, функціонування і
розвитку цього відносно нового явища. Проте, як виявилось, дослідники не
змогли дійти згоди ні стосовно термінологічної фіксації нового феномену, ні
щодо отримання чіткої його дефініції. Сутнісна невизначеність, какофонічний
плюралізм дефініцій нової економіки значно обмежують сферу наукового
дискурсу, виключають можливість застосування споріднених мов
запропонованих гіпотез і нагально вимагають прискіпливого перегляду
методологічних позицій, з яких досліджується нова реальність. Наукове
розуміння сутності нової інноваційної економіки, визначення критеріального
ряду її ознак, розкриття особливостей її формування, функціонування та
розвитку, фіксація набору інструментарію регулювання цих процесів необхідно
вимагає пошуку відповідного методу. Невід’ємною ознакою сучасного світу
стає глибинна, багаторівнева та складна взаємозалежністю всіх окремих явищ і
процесів. Явища економічного життя суспільства складно відокремити одне від
одного, їх внутрішня залежність, тонка структура настільки значні, що
говорити про розгляд кожного з них у скільки-небудь рафінованому вигляді
видається малоперспективним. Причому цей взаємозв’язок і взаємозалежність
явищ і процесів у новій економіці характеризуються тенденціями все більшого
наростання, збільшення їх внутрішньої інтеграції, зрощення окремих процесів у
єдине ціле із властивою їм багатоманітністю проявів. Значною проблемою є
питання «малих флуктуацій», коли невеликі, мінорні флуктуації спричинюють
величезні зміни в новій економіці як глибоко інтегрованій, позначеній
широкими горизонтальними і вертикальними взаємозв’язками, внутрішньо
взаємозалежній, складній, змістовно нерозривній сукупності окремих
економічних процесів і явищ, що задовольняє властивостям цілісності.
Перманентна зовнішня та внутрішня мінливість, багатофакторність і
взаємопов’язаність явищ породжують ускладнення в їх виділенні для
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наступного осмислення. Зрозуміло, що за умов, коли відбувається кардинальна
ревізія інструментарію логічного фундаменталізму, ефективне застосування
спадщини епохи логічного фундаменталізму є можливим лише в певних
рамках. Втім, це не означає, що його значення заперечується, проте сфера його
поширення обмежується. У цьому світлі застосування методологічної
платформи епохи логічного фундаменталізму для нової інноваційної економіки
викликає обґрунтований сумнів. Зазначимо, ефективне використання класичних
загальнонаукових методів можливе та доречне, але лише в якості додатних,
допоміжних методів. Розглянемо посилки цього докладніше.
Кожна теоретична модель є певним віддзеркаленням дійсності,
адекватність якої практиці може коливатися в досить широкому діапазоні.
Абсолютна адекватність, в цьому ракурсі, теоретичної побудови до реального
явища чи процесу є річчю цілком ілюзорною. Вона не в змозі врахувати ані все
багатство наявних складових об’єкту, ані всі потенційно можливі фактори
впливу. Штучно введені в модель модифікатори можуть лише приглушити ці
недоліки, та й то тільки з певною вірогідністю, оскільки не можна виключати
випадки їх негативної дії, сприяння деформації, суттєвому спотворенню
результатів дії моделі. Разом з тим, будь-яка теоретична модель має достатньо
коректно відображати реальні об’єкти, вибудовуючи на принципах ідеалізації
наближене віддзеркалення дійсності. Але коректність відображення потребує
виконання умови ізоморфності моделі, відповідності її двом вимогам:
1) забезпечення однозначного співвідношення між складовими реального
явища чи процесу та складовими моделі; 2) забезпечення чіткої відповідності
щодо взаємодії між елементами об’єкту та моделі. На жаль, дотриматися цих
вимог при побудові моделі, спрощуючи дійсно існуюче явище, досить важко.
Ідеалізуючи ту чи іншу складову, абстрагуючись від того чи іншого фактору,
ми тим самим послаблюємо вірогідність відображення реального об’єкту в
теоретичній системі, розхитуємо підвалини теорії, що буде побудована на
ґрунті модельної інтерпретації фактичного матеріалу, закладаємо доречний
сумнів щодо її адекватності дійсності. Особливо проблематичним є врахування
всіх елементів існуючого об’єкту в побудованій моделі. Звичайно, частина
складових при розробці представляються другорядними, їх роль у забезпеченні
функціонування чи розвитку об’єкту, його взаємозв’язків з іншими об’єктами
виглядає маловажливою, а, отже, включення їх до теоретичної моделі призведе
лише до її захаращення майже непотрібними елементами, позбавить її
стрункості, ускладнить її сприйняття науковим співтовариством, погіршить, в
разі її жорсткої формалізації, прогнозні показники часу отримання результату.
Розв’язуючи дилему між побудовою більш адекватної, але більш складної
моделі та менш адекватної, але менш складної моделі, досить часто вибір
робиться на користь останньої.
Такий вибір, звичайно, пояснюється необхідністю дотримання принципу
Парето, який передбачає, що з точки зору характеристики системи важливими є
лише дуже нечисленні фактори з їх фактичної множини (близько 20% факторів
визначають на 80% особливості функціонування системи, а інші 80% факторів
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– лише на 20%). Це зумовлює майже апріорну відмову від аналізу ізоморфних
моделей та перехід до розробки гомоморфних моделей, які передбачають
забезпечення лише загальної подібності моделі та об’єкта, зняття вимоги
тотожності їх структур та елементного наповнення. Але таким кроком
фактично скасовується примат принципу цілісності у вивченні об’єкта,
доводиться чисто декларативний характер його застосування.
Методологічна платформа дослідження нової інноваційної економіки має
забезпечити цілісне сприйняття дійсності, надати можливість розгляду явищ і
процесів у межах нової економіки у всьому їхньому різноманітті, взаємозв’язку
і взаємозалежності, і одночасно мати задовільні механізми, що дозволять
проаналізувати об’єкт дослідження і виділити основні та другорядні елементи,
що забезпечують функціонування нової інноваційної економіки як цілісності.
Саме цим вимогам задовольняє холістичний підхід, вперше введений до
наукового обігу південноафриканським дослідником Я. Сметс, глибоко
пророблений Б. Реншом та розвинутий в працях К. Поппера та його
послідовників, – тобто «цілісний дослідницький підхід». Він передбачає
необхідність розгляду кожного об’єкту не як суми його складових, а як
цілісність, яку не можна звести до простого поєднання її елементарних частин.
Разом з тим, дещо проблематичним виглядає визначення специфіки самої
цілісності, питання, що розуміти під «цілісністю». Зрозуміло, що це не
гельштальтна цілісність. Але навіть в такому випадку, К. Поппер стверджував,
що поняття «цілісності» може мати два значення «(а) сукупність усіх
властивостей і аспектів речі й особливо усіх відносин між складовими її
частинами; і (б) деякі особливі властивості або аспекти розглянутої речі, а саме
ті, завдяки яким вона виступає як організована структура, а не як «проста
множина». Погоджуючись з К. Поппером про малу придатність для наукових
досліджень «холізму тотальностей», бо «у принципі неможливо охопити всі
аспекти й елементи ... цілого», вважаємо за необхідність сприймати
холістичний підхід як «холізм моделей» – організованої сукупності з нечітко
детермінованою чи відсутньою структурою.
Втім, відсутність абсолютної відповідності розглянутої холістичної моделі
дійсності не слід трактувати, як її недолік (так само, як і перевагу),
концептуальна модель завжди будується за допомогою певного абстрагування.
Для того, щоб досліджувати внутрішній логічний зміст нової інноваційної
економіки, необхідно її дещо ідеалізувати, відмовившись від врахування
частини іманентних їй властивостей, не полишаючи, проте, мати їх на увазі. З
останнього, однак, не випливає, що такі властивості не грають жодної ролі.
Просто остання настільки мінімальна в ракурсі конкретного дослідження, що ці
властивості можна враховувати лише на окремих його ланках, розглядаючи
певні особливості руху об’єкту, нехтуючи ними на інших напрямках
дослідження. Отже, вибудована модель, в термінах системного підходу,
залишається відносно дійсності ізоморфною.
Застосування холістичного методу передбачає розгляд нової інноваційної
економіки не як певної сукупності елементів, а як ансамблю комплементарних
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компонентів, позначених цілою мережею взаємозв’язків та поєднаних
загальними властивостями. Механічне поєднання таких компонентів не
утворює цілісність, не забезпечує відтворення об’єкта тотожного
досліджуваному. Цілісність є завжди більше аніж просте поєднання
компонентів, вона не дорівнює сумі своїх складників, набуваючи додаткових,
якісно відмінних властивостей. При цьому складові об’єкту, як цілісності не
залишаються постійними, незмінними за своїм змістом, властивостями,
взаємозв’язками. Вони трансформуються та перетворюють саму цілісність.
Саме такі здібності обумовлюють для цілісності можливість пристосовуватися
до змін у зовнішньому середовищі, надавати гідні відповіді на екзогенні
виклики, забезпечують її адаптабельність та потенціал висхідного розвитку.
Разом з тим, холістичний підхід забезпечує розгляд об’єкту в його
еволюційному русі в будь-якому напрямку в залежності від обраної стратегії
пристосування: чи це антиентропійний шлях нарощування складності об’єкту
як способу розв’язання викликів, чи це шлях комфортного регресування,
непатологічної атрофії анахронічних функцій, поступового відмирання
надлишкових у нових умовах зв’язків та властивостей, позитивної редукції, як
цілком сприйнятливого засобу виживання. Останнє є особливо доцільним у
випадку дигресійних перетворень у середовищі існування об’єкту, але не
виключається потенціал такого засобу покращання своїх позицій і як реакція на
ускладнення структурно-змістовних характеристик сфери функціонування,
коли ініціація механізмів коменсалізму дозволяє отримати бажані результати.
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РОЗВИТОК КОНЦЕПТУ ГІДНОЇ ПРАЦІ
В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ НОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Трансформація індустріальної економіки в нову, з принципово іншими
якостями та факторами розвитку відкриває нові можливості для людини праці, її
самореалізації, самоідентифікації. Водночас розбудова «економіки людини»
здійснюється вкрай суперечливо через відтворення старих та появу нових
асиметрій функціонування соціально-трудової сфери.
Результати виконаних авторами досліджень, які кореспондують з висновками
багатьох вітчизнянних та зарубіжних вчених, переконують у тому, що левова
частка проблем соціально-економічного та соціально-психологічного характеру, з
якими стикається економічно активна людина на сучасному етапі, прямо чи
побічно пов’язана з дефіцитом гідних робочих місць та гідної праці – праці,
результатом якої є все необхідне для існування, процвітання і розвитку людства;
праці, з якою пов’язаний прогрес у всіх сферах економічного та суспільного
життя. Формами вияву дефіциту гідної праці є: безробіття у відкритій чи
прихованій формах; поширення нестандартних форм зайнятості та атипових
трудових договорів; зростання частки робочих місць, зайнятість на яких не
забезпечує отримання суспільно прийнятного рівня трудових доходів; наявність
незадовільних умов праці та зростаюча соціальна незахищеність працівників;
зростання масштабів і глибини асиметрій на «полі» соціально-трудової сфери, які
відтворюють умови для збереження та зростання дефіциту гідної праці.
Збереження дефіциту гідної праці – не лише наслідок прорахунків у
політичних, економічних, соціальних рішеннях, що їх продукують політикум,
менеджмент усіх рівнів. Водночас це й глибокі зміни в джерелах, рушійних силах
розвитку, які обумовлюють формування нової багатовекторної економіки, вплив
якої на розвиток людини є неоднозначним та суперечливим.
Поява ідеї щодо розробки концепції гідної праці, яка за абсолютним
визнанням належить Міжнародній організації праці (МОП), була не випадковою,
а стала логічним наслідком дії низки об’єктивних обставин. Якщо одні з них
пов’язані з якісними змінами у сфері праці, у тому числі з інтелектуалізацією
праці, розширенням сегменту інноваційної, творчої трудової діяльності, змінами
у трудовій етиці та мотиваційних настановах, то інші – з небажаними змінами у
соціально-трудовій сфері, виявами яких є десоціалізація відносин між працею і
капіталом, що є характерним для більшості країн, зниження рівня соціальної
згуртованості, соціального залучення тощо.
Зроблений авторами висновок щодо впливу інституту гідної праці на стійкий
розвиток соціально-трудової сфери корелює з політичними посилами та
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ініціативами МОП. Так, у резолюції про гідну працю, що прийнята на 90-й сесії
Міжнародної конференції праці, зазначалося: «Нині, щоб ліквідувати дефіцит
гідної праці, ми намагаємося звернутися до проблеми маси працівників і
підприємств, які часто-густо не мають визнання і захисту у рамках правового
регулювання і які характеризуються високим рівнем вразливості та злиденності.
Сприяння гідній праці усіх працівників, як жінок, так і чоловіків незалежно від
місця їх роботи, потребує прийняття широкої стратегії: реалізації основоположних
принципів і прав у сфері праці; створення більш широких і кращих можливостей
для зайнятості та отримання доходів; розширення сфери дії соціального захисту;
укріплення соціального діалогу. Ці аспекти гідної праці підкріплюють один одного
і складають комплексну стратегію зниження рівня бідності. Виклик, що пов’язаний
зі скороченням дефіциту гідної праці, набуває самих широких масштабів» [3].
Отже, в умовах сьогодення гідна праця має стати глобальною метою
розвитку та переконливою відповіддю на виклики глобалізації.
Інститут гідної праці в найбільш загальному, інституціональному її вимірі
слід розглядати як комплексну політичну, економічну, соціальну платформу, яка
має об’єднати зусилля органів державної влади, соціальних партнерів на усіх
рівнях ієрархічної структури світової та національної економіки, представницькі
органи громадянського суспільства задля того, щоб соціально-економічний
прогрес забезпечувався функціонуванням продуктивних, знаневонасичених
робочих місць, покращенням умов праці, соціалізацією відносин у сфері праці,
розширенням прав працівників, розвитком їхніх можливостей.
Інститут гідної праці має якраво виражений гуманістичний характер,
оскільки спрямований на створення умов, за яких економічно активна людина
може у повній мірі розвивати та використовувати потенціал, проявляти здібності,
навички, майстерність, мати безпечні умови праці, отримувати справедливу
винагороду за працю, відчувати соціальну захищеність.
Змушені констатувати, що однією з основних наскрізних причин нестійкого
розвитку соціально-трудової сфери, збереження дефіциту гідної праці, наявності
значних асиметрій у розвитку соціально-трудової сфери є недостатнє наукове
опрацювання цієї проблематики, несформованість сучасного економічного
мислення та світогляду у багатьох представників так званої еліти, політикуму,
менеджменту, усіх тих, від кого залежить стійкий соціально-трудовий розвиток,
створення умов для реалізації принципів гідної праці.
У суспільній свідомості під впливом просвітницької та нормативно-правової
діяльності МОП, професійної аргументації з боку представників наукових шкіл,
фахівців-практиків укріплюється думка, що концепція гідної праці і в соціальнотрудовому, і в гуманістичному, і в етичному сенсі – не доброчинність або дії на
злобу дня, не політичне гасло, яке з часом втрачає цінність, а одна з передумов
забезпечення стійкого розвитку, дієвий механізм подолання бідності серед
працюючих, розвитку можливостей економічно активного населення, уникнення
соціальної ізоляції, підвищення якості трудового життя. Втім, наукове середовище
не спромоглося переконати політикум в тому, що магістральний шлях стійкого
розвитку соціально-трудової сфери – ліквідація дефіциту гідної праці.
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Особливості гідної праці в умовах становлення нової економіки окреслено
в доповідях Генерального директора Міжнародного бюро праці (МБП) «Гідна
праця для всіх в глобальній економіці» та «Гідна праця в інформаційній
економіці». Зокрема, під «гідною працею розуміється праця в умовах свободи,
рівності, безпеки та поваги до людської гідності» [4]; гідна праця визначається
як «продуктивна праця, за якої поважаються права людини і забезпечуються
безпека та захист, а також можливість брати участь у прийнятті всіх рішень, які
можуть вплинути на діяльність трудящих» [5]. Отже, головними
характеристиками гідної праці у трактуванні Генерального директора МБП є
гідний дохід, дотримання прав у сфері праці, соціальна захищеність
працівників, нові можливості для людини праці, які можуть досягатися без
компромісу між правами трудящих і соціальними стандартами, в умовах
свободи, рівності, безпеки та поваги до людської гідності.
Підкреслимо, що у подальших публікаціях МОП, матеріалах Міжнародних
конференцій праці термінологія з проблематики гідної праці постійно
оновлювалася, уточнювалася, але уникнути фрагментарності, методологічних
«провалів» авторам зазначених публікацій так і не вдалося, що звичайно не
заперечує значущості концепції гідної праці як такої.
Наголошуємо на тому, що оновлення та розвиток теоретико-методологічних
засад інституту гідної праці маємо розглядати у загальному контексті розвитку
науки про працю і соціально-трудові відносини на засадах міждисциплінарного
підходу. В умовах глобальних змін, які відбуваються у світі праці, існує нагальна
потреба не стільки уточнень і доповнень постулатів, що нині превалюють,
скільки розбудови нової парадигми теоретичних знань про людину, її працю та
відносини, що виникають у процесі трудової діяльності. За умов різноманітних
трансформацій, що відбуваються навколо нас і в нас самих, існує об’єктивна
потреба не просто оновлення понятійного апарату, а наукового опрацювання
нової концептології соціально-трудового аналізу, абсолютно нової вербальної
формалізації явищ і процесів, що зародились і наростають у соціально-трудовій
сфері під впливом інформаційно-комунікаційних технологій та формування
нового типу людини праці [1; 2]. Це повною мірою стосується і такого складного
поняття, явища, без перебільшення феномену сьогодення, яким є гідна праця.
Гідна праця як складне, багатопланове явище має передбачати реалізацію
комплексного підходу до його аналізу, виокремлення тенденцій та опрацювання
механізмів розвитку. Гідну працю слід розглядати як систему, що являє собою
сукупність взаємопов’язаних елементів – рівнів, суб’єктів, інституцій-норм,
принципів, критеріїв, індикаторів, характеристик, механізмів – і яка (система)
взаємодіє з іншими складовими (системами, підсистемами) у царині економічної
діяльності. Функціонування системи гідної праці на кожному подальшому рівні
(від глобального до індивідуального) забезпечується відповідними передумовами
як компонентами системи попереднього рівня. Оскільки усі системи, підсистеми
та складові їх елементи тісно взаємопов’язані, то лише комплексні, одновекторно
спрямовані зміни дозволяють реалізувати принципи гідної праці. Система гідної
праці, як і будь-яка інша соціально-економічна система, перебуває під впливом як
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внутрішніх змін, так і зовнішніх трансформацій, які потребують системного
аналізу та адекватних реакцій на зміни, що відбуваються.
Список використаної літератури
1.

2.

3.
4.

5.

Колот А. Розвиток науки про працю і соціально-трудові відносини та її
роль у переформатизації та формуванні сучасного економічного мислення
// Україна : аспекти праці. – 2012. – №6. – С. 3–10.
Колот А. Розвиток наук про працю та соціально-трудові відносини на
засадах міждисциплінарності // Соціально-трудові відносини : теорія та
практика. – 2014. – № 2 (8). – С. 7–26.
МБТ: Заключения о достойном труде и неформальной занятости.
Международная конференция труда, 90-я сессия, 2002.
Decent work for all in a global economy. – Електронний ресурс. – Режим
доступу:
http://www.ilo.org/public/english/bureau/dgo/speeches/somavia/1999/seattle.htm
Decent work in the information economy, Geneva, December 2000: Report of the
Director-General.

356

МАТЕРІАЛИ ІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
Н.В. Ушенко, д-р екон. наук, проф.,
Бердянський університет менеджменту і бізнесу
ГУМАНІСТИЧНІ ІМПЕРАТИВИ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ
Орієнтованість на розбудову суспільства знань, яка визначена ЮНЕСКО у
доповіді «До суспільств знань» [1], висуває потребу визначення можливостей її
впровадження у контексті забезпечення сталого розвитку України. В
економічній площині побудова суспільства знань означає впровадження
методологічних засад економіки знань. Загальновизнано, що до економіки
знань у найширшому її змісті сьогодні відносяться чотири основні сфери:
НДДКР та інновації, освіта і навчання, що сприяють формуванню людського
капіталу, високотехнологічне виробництво, інформаційно-комунікаційні
технології. Відповідно це зумовлює пріоритетну роль у суспільному розвитку
знань, які мають специфічну особливість – короткий термін новизни та швидко
застарівають.
Слід зазначити, що націленість на формування «економіки знань»
здійснює проекцію на пріоритети людської діяльності, що зокрема
проявляються у наростанні в її структурі тенденції до гармонійного поєднання
суперництва і співробітництва, кооперації, що обумовлено переходом до
виробництва знаннєємних товарів у контексті їх довгострокової орієнтації на
знаннєємну діяльність. Цьому також сприяє впровадження в життя ідей
людиноцентризму як процесу актуалізації гуманістичних тенденцій у сучасній
епосі, відходу від її раціоналістичних, прагматичних імперативів, передбачає
висування особистості з її потребами та інтересами на перший рівень
економічних досліджень. Додатково це підсилюється ще і в силу того, що на
фоні обмеженості виробничих потужностей наявність потенціалу у знань,
інноваційних ідей, компетенцій, які є базовою основою людського капіталу,
стає пріоритетною передумовою інноваційного розвитку країни. Це актуалізує
пошук адаптивних механізмів відтворення людського капіталу в контексті
сталого розвитку національної економіки.
Ринкові умови посилюють мотивацію людини до відтворення її людського
капіталу, яка має реалізовуватися через розширене відтворення. Це органічно
поєднує економічні інтереси індивідуума та держави, що виявляється у
взаємопосиленні індивідуального та суспільного інтересів.
Вплив глобалізаційних процесів на відтворення людського капіталу в
основному має два прояви: позитивний – полягає у сприянні вільному
переміщенню людського капіталу, оскільки глобалізація сприяє формуванню
єдиного світового ринку праці; негативний – вільне переміщення людського
капіталу провокує угрупування країн, в яких акумулюється людський капітал
вищої якості. Тому питання посилення та нарощування потужності людського
капіталу – проблема не індивідуального рівня, а важлива проблема державного
рівня. Глобалізація для нашої країни загострює потребу реалізації механізму
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державного регулювання відтворення людського капіталу через створення умов
щодо суттєвого поліпшення якості життя, забезпечення продуктивної
зайнятості населення, сприяння доступу молоді до освіти, розвитку загальної та
професійної культури, медичного обслуговування, за яких з’являється відчуття
кожною людиною своєї значимості для держави.
Для сучасного стану економіки країни характерна суцільна капіталізація,
яка пронизує всі сфери життєзабезпечення людини. Поширення «теорії
людського капіталу» зумовило посилення уваги вчених до капіталізації як
передумови збільшення ринкової вартості та загалом економічного зростання,
що спонукало до появи різних видів капіталів (інформаційного,
інтелектуального, трудового і т.д.) та їх структурних складових (капіталу
освіти, здоров’я, культури, професійної підготовки, соціально-психологічний
капіталу).
На основі підтримки та розвитку вказаних складових людського капіталу,
можливо нарощувати індивідуальні доходи його власників та сприяти сталому
розвитку країни, оскільки нові знання, які дістають застосування у практичному
житті:
1) підвищують індивідуальну продуктивність праці людини, що робить її
здатною виконувати ту роботу, яка має більшу соціальну цінність і, відповідно,
вище винагороджується;
2) розвивають у людині ділові навички та підприємливість, що, у свою
чергу, наділяє її здатністю приймати обґрунтовані (раціональні) рішення;
3) підвищують чутливість до сприйняття нових наукових розробок,
скорочуючи строк їх запровадження у виробництво та стимулюють розробку
нових ідей;
4) розвивають інтелект та індивідуальні здібності до генерування нових
технологічних ідей та раціональної організації виробництва відповідно до
конкретних умов господарювання.
Отже, потреба у постійному продукуванні нових знань можливе через
інноваційно-орієнтоване та результативне функціонування сфер освіти і науки,
що вказує на їх пріоритетне значення у розбудові економіки знань.
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ІНФОРМАЦІЙНО-ЗНАННЄВА ЕКОНОМІКА
В КОНТЕКСТІ ЕВОЛЮЦІЇ ТЕОРЕТИЧНОГО ЗНАННЯ
Розвиток економічної науки в цілому, і економічної теорії, зокрема, як і
всієї науки, обумовлений загальною еволюцією її методологічних засад,
основних
теоретичних
положень
та
епістемологічний
висновків.
Удосконалення методології наукового дослідження, у тому числі дослідження в
галузі економіки, її теоретичного змісту є постійною нагальною проблемою. Це
обумовлюється постійною необхідністю відповідності гносеологічних засад
науки, зокрема економіки, онтологічним основам її функціонування. Для
економічної теорії онтологічною основою є господарська практика та її
постійна зміна під впливом інноваційних процесів, науково-технічного
прогресу і науково-технічних революцій, циклічних процесів тощо. Аналіз
сучасних економічних процесів і явищ за умов посилення глобалізації і
інтеграції, зростання ролі ТНК під впливом інформаційно-технологічної
революції, вимагає нового розуміння, оскільки соціоекономічна реальність
постійно ставить все нові й нові проблеми, на які економічна теорія повинна
давати адекватні відповіді. Зрозуміло, що вирішення цих проблем, як свідчить
про це сучасна практика, на теоретико-методологічних засадах теорій, що
сформувались в межах попередніх (класичних і некласичних) інтелектуальних і
наукових традицій, які не відповідають потребам сьогодення, стає значною
мірою неможливим.
Зі становлення та розвитком постіндустріального інформаційного
суспільства відбувається поступовий перехід багатства до рук економічно
активніших груп. Так як свого часу землевласники і рантьє втратили лідерство,
яке перейшло до рук підприємців, так і в сучасних умовах нове, і не тільки
нове, багатство переходить до рук інтелектуальної еліти як представників нової
постіндустріальної інформаційної економіки. Економічним знаряддям цього
переходу багатства є зменшення вартості накопиченого боргу з часом. З а такої
ситуації кредитори втрачають, а боржники виграють в результаті
довгострокової інфляції.
На думку багатьох теоретиків, значення сучасних, зокрема
постмодерністських, а отже і постнекласичних методологічних засад із їхнім
методологічним плюралізмом та теоретичним релятивізмом, для економічної
науки неоднозначне. На нашу думку, слушною є характеристика методології
постмодернізму А.С. Гальчинського, який також виходить з того, що сьогодні
світ перестає бути світоглядно уніфікованим. Однією з найфундаментальніших
ознак сучасності, яка до того ж ще не повною мірою осмислена, на думку
А. Гальчинського є рух від «системно уніфікованого до індивідуалізованого
359

ПАРАДИГМАЛЬНІ ЗРУШЕННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ ХХІ СТ.
сприйняття… Гетерогенність світоустрою започатковується насамперед
суверенізацією світоглядних конструкцій світосприйняття» [3, с. 170].
Зрозуміло, що відправною точкою у вирішенні теоретико-методологічних
проблем в економічній науці і практиці є використання метапарадигмальних
засад концепції теоретичного знання Стьопіна В.С., запропонованої в 1989 р.
[6]. Центральним є той момент, що еволюція теоретико економічного знання в
історичному аспекті від стану класичної науки (класична школа політекономії)
через некласичну (неокласична економічна теорія), і до постнекласичної науки
(сучасна економічна теорія, насамперед, теорія інформаційної економіки)
призвела до корінних змін в її методологічних засадах і в теоретичному змісті.
Кожен із цих етапів характеризується притаманними йому специфічними
фундаментальними основами – 1) науковою картиною світу (яка визначається
перш за все змістом наукових фактів), 2) нормами і ідеалами дослідження,
3) мережею об’єктів, на які звернено увагу наукового пізнання.
Згідно зі В.С. Стьопіним, становлення кожного типу науки є результатом
глобальної наукової революції. Концепція постнекласичної науки досить
ґрунтовно розроблялась представниками російської і української філософської
думки. В працях В. Стьопіна [8], Л. Кузнєцової [5], В. Аршинова [1] і багатьох
інших авторів дається змістовний аналіз ґенези, розвитку, структури
теоретичного наукового знання, що проливає світло на проблему зміни основ
науки і стратегій наукового дослідження в класичній, некласичній і
постнекласичній науці, вивчається наукова картина світу в динаміці розвитку
науки, аналізуються сучасні наукові підходи тощо. Але навіть серед
спеціалістів на сьогодні ще трапляються випадки використання поняття
«постнекласика» в якості синоніма поширеніших, але зовсім відмінних за
змістом понять «постмодерн», «синергетика» тощо. Причиною цього є поки що
слабий рівень розробки концепції постнекласичної науки як в широкому
філософському контексті, тобто за межами специфіки сфери філософії науки,
так і серед галузевих наук, у тому числі й економічній науці.
Постнекласична наука, це нова, сучасна історична форма наукового
знання. Постнекласичне бачення становить собою певне уточнення концепцій
класики і некласики. Постнекласична наука виступає, в певному аспекті
розгляду, як певний синтез, поєднання тези – класики і антитези некласики. В
економічній сфері постнекласична наука представляє сучасний стан
економічної теорії, розвитком якої ознаменована остання третина ХХ – початок
ХХІ ст., що хронологічно співпадає з інформаційно-технологічною революцією
та різними спробами теоретичного осмислення її онтологічного змісту. В
економічній науці, зокрема в економічній теорії, положення постнекласики
мають значний вплив на її зміст. З точки зору онтологічного змісту, на місце
антителеологізму, об’єктивності, лінійності та механіцизму, детермінізму,
наївному реалізму класичної науки та релятивізму, ймовірнісному
детермінізму, системності, масовості та еволюційного підходу некласичної
науки приходить посилення системності (системний аналіз), нелінійність,
еволюціонізм та антропологізм.
360

МАТЕРІАЛИ ІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
Таблиця 1
Характеристика інформаційної економіки в контексті еволюції
теоретичного знання
Етапи
розвитку

Класична наука

Некласична наука

Критерії
Хронологічні ХVIII –
Поч. ХХ ст. – ост.
межі
поч. ХХ ст.
третина ХХ ст.
Головні
 природа
і складні системи;
об’єкти
суспільство
як нестійкі, невизначені і
прості і стійкі
стохастичні системи;
системи;
Гносеологія і  редукціонізм
і  дуалізм;
методологія монізм;

Постнекласична наука
Остання третина ХХ ст. –
поч. ХХІ ст.
 надскладні
людинорозмірні системи
універсального типу;

 зв’язок власне наукового
знання і зі знанням
ненауковим
і
позанауковим;
 об’єктивізм
і  суб’єктність;
 суб’єктно-об’єктний
безсуб’єктність;
аналіз;
 лінійність
і  статистичні
 нелінійне
наукове
детермінізм;
закономірності;
мислення;
 ймовірнісні уявлення  елеваційний підхід;
про об’єкти пізнання;
 зростання
ролі  включення аксіологічних
емпіричних досліджень факторів
до
складу
та емпіричного знання;
пояснюючих положень;
 плюралізм істинності  розвиток
теоретичних пояснень міждисциплінарного
однієї реальності;
знання;
 перспективізм;
 органіцизм і
поліцентризм;
 взаємодія
окремих  утворення
нового
теорій
«середнього теоретичного простору;
рівня»;
 відбувається
«парадигмальне щеплення»
ідей;
 інформаційна економіка
як
семіургічна,
різоматична і графова,
фрактальна, дисипативна,
синергетична.

Джерело: розроблено автором
Необхідність звернення до філософських методологічних засад для аналізу
інформаційної економічної теорії обумовлюється різними типами теоретичного
віддзеркалення через призму класичної, некласичної та постнекласичної науки.
Так, В. Стьопін зазначає, що «Класична, некласична, постнекласична наука
передбачають різні типи рефлексії над діяльністю: від елімінації процедур
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пояснення всього, що не стосується об’єкта (класика), до осмислення
співвіднесеності пояснювальних характеристик об’єкта (класика), до
осмислення ціннісно-цільових орієнтацій суб’єкта наукової діяльності у їхній
співмірності з соціальними цілями і цінностями (постнекласика). Важливо, що
кожний з цих рівнів рефлексії корелятивний системним особливостям
досліджуваних об’єктів і виступає умовою їхнього ефективного освоєння» [7,
с. 15].
Важливою постнекласичною ознакою теорії інформаційної економіки,
поряд з елеваційним підходом, є її міждисциплінарність через зняття
колишнього жорсткого протиставлення природніх і гуманітарних наук
відкриває нові можливості взаємного використання їх методів і понятійно
категоріального апарату. Розвиток міждисциплінарного знання доповнюється
розмежуванням наук не стільки за предметом і об’єктом, скільки за
досліджуваними проблемами. Характерним для постнекласики та теорії
інформаційної економіки є утворення нового теоретичного простору, що
охоплює і розроблені теорії, і окремі ідеї, гіпотези як зачатки, прообрази нових
теорій, і теоретичні «білі плями», розташування і конфігурація яких
окреслюють шляхи і сфери можливого пошуку. Важливим також є те, що в
теоретичному
середовищі
відбувається
«парадигмальне
щеплення»
різноманітних ідей і зникнення жорстких меж між картинами реальності, що
визначають бачення предмету тієї чи іншої науки.
Основні характеристики інформаційної економіки в контексті еволюції
теоретичного знання наведено у Таблиці 1.
Говорячи про взаємозв’язок філософського та економічного знання,
необхідно зазначити, що філософські основи наукового знання взагалі, і
економічного знання, зокрема, це «особливий, проміжний між філософією і
наукою вид знання, який не є ні власне філософським, ні власне науковим» [4,
с. 73]. Філософські основи економічного знання за своєю структурою є
гетерогенними і включають до свого складу як філософські, так і економічні
поняття. Саме у зв’язку з цим можна говорити про самостійну наукову
дисципліну «філософію економіки», предметом дослідження якої є загальні
глибинні процеси в господарській практиці і економічній науці. Як зазначають
В.Д. Базилевич і В.В. Ільїн «гносеологічне трактування економічних знань для
виявлення й опису існуючих структур економічного знання та їх адекватності
об’єктивним реаліям… Звичайно, філософія не ставить за мету замінити
конкретні економічні знання, економічні теорії і прикладні економічні
дисципліни.
Вона
озброює
переважно
загальними
орієнтирами,
методологічними принципами, необхідними для успішного вирішення
економічних проблем» [2, с. 86].
Важливою характеристикою інформаційної економіки також є її
різоматичність. Концепція «різоми» є важливим пунктом філософії Ж. Дельоза
і Ф. Гваттарі. Поняття різоми (rhisoma – «клубень», «кореневище») описує те,
що буде головною діючою особою сучасної постмодерністської і
постіндустріальної епохи. Символи постіндустріалізму відтворюють віртуальну
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реальність як гіперреальність на основі симулякрів і становлять собою таку
поверхню, в якій і функціонує різома. Різоматичність інформаційної економіки,
на нашу думку, лежить в основі графів (графових моделей) як свідчення її
подальшого ускладнення і досягнення того стану розвитку, коли просто
мережеві двовимірні схеми перестають задовольняти потреби і можливості
аналізу, а виникає потреба в багатовимірному (тривимірному) аналізі і побудові
об’ємних тривимірних моделей – графів. Прикладом графів є глобальні моделі
соціальних мереж, електронного бізнесу та Інтернет-торгівлі в реальному часі,
моделі економічних процесів тощо.
Виходячи з аналізу станів економічних систем, інформаційна економіка
характеризується також як семіургічна, різоматична і графова, фрактальна,
нерівноважна (дисипативна) та синергетично надскладна і самоорганізована.
Зрозуміло, що було б недоречно констатувати панування в науковому
співтоваристві зазначених ознак і рис постнекласичності, але їхній
пріоритетний динамізм такий же наочний, як і динамізм постнекласичної по
своїй суті інформаційної економіки.
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РОЛЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
В УПРАВЛІННІ ЯКІСТЮ ЛОГІСТИКИ НА РИНКУ ЗЕРНА
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Процеси глобалізації аграрних ринків пов’язані з удосконаленням
організаційної цілісності руху товарів, інформації, фінансів та інших факторів
виробництва, що сприятиме підвищенню ступеня їх мобільності, динамізму,
забезпеченню мінімізації витрат та максимізації прибутків аграрних
підприємств. Особливо актуальною, в цьому зв’язку, для України є посилення
ролі економічної інформації в логістизації зернового ринку який виступає
фундаментом забезпечення продовольчої безпеки та основою розвитку
експортного потенціалу країни. Так, економічна інформація надана
Міністерством аграрної політики США про стан світового ринку зерна за останні
роки є підставою вважати, що Україна входить до десяти найпотужніших
зернотрейдерів та дозволяє робити оптимістичні пронози. (табл. 1).
Таблиця 1
Світовий ринок зерна (пшениця, ячмінь, кукурудза) у 2012/13 МР
Основні постачальники зерна у світі
США
Аргентина
Австралія
Росія
ЄСУкраїна
Канада
Бразилія
Казахстан
Світ, всього

Обсяг експорту,
млн. т
66,7
32,2
28,8
27,4
23,0
22,6
19,5
14,6
11,3
276,6

Частка країн у загальному
експорті, %
24,1
11,6
10,4
9,9
8,3
8,2
7,0
5,3
4,1
100,0

Джерело: дані [2]
Об’єктивна та доступна економічна інформація дає можливість
проаналізувати динаміку світового ринку зерна, співвідношення попиту та
пропозиції зернових культур у провідних країнах світу, зміну зернових запасів,
співвідношення експортних та імпортних позицій, і таким чином забезпечити
логістику потоків, раціонально маневрувати ресурсами. Так, економічна
інформація про нестабільність врожайності, валового збору забезпечує
логістизацію потоків продажів на внутрішньому на зовнішньому ринках
(рис. 1).
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Рис. 1. Динаміка експорту пшениці
Джерело: дані [2]
Ми вважаємо, що до важливого переліку Френсіса Бекона англійського
філософа XVI ст., що стверджував «Три речі роблять націю великою та
успішною: родючі ґрунти, дієва промисловість та легкість переміщення людей і
вантажів по країні», без сумніву, в глобальному середовищі необхідно додати
економічну інформацію. Цю думку підтримує В.М. Курганов, що пов’язує
сучасний стан розвитку логістики з глобалізацією світової економіки та
найвизначальнішою роллю інформаційного забезпечення [1, с. 14].
Використання логістичного підходу до управління зерновими потоками
передбачає інтеграцію учасників логістичного процесу на зерновому ринку в
єдину логістичну систему, що є комплексом елементів теорії логістики,
технічних засобів та наукових досліджень призначених для вирішення багато
критеріальних завдань забезпечення єдності матеріало-, інформаційноуправлінського і фінансового потоків. В глобальній перспективі основними
рисами логістичної системи ринку зерна повинні бути: цілісність, органічність,
мобільність, адаптивність та ієрархічність, як на мега-, так і макро-, мезо- і
мікро- економічних рівнях. В такій системі вирішення проблеми вибору, що
визначається здатністю відповісти на питання, що виробляти, як виробляти, для
кого і коли в глобальному середовищі передбачає наявність потоку
систематичної і достовірної інформації про стан та тенденції споживчого
попиту, вартість, якість та інші характеристики сировини, обладнання, стан та
тенденції фінансового ринку, ринковий статус суб’єктів, економічну динаміку,
трудові ресурси, технології тощо.
Інформаційно-спроможним ринок зерна в умовах глобалізації може бути
тільки при умові набуття ряду характеристик: об’єктивність та достовірність
інформації, наявність інституційної інфраструктури, стандартів, технічних
умов, систем сертифікації продукції та якості, ліцензування діяльності
підприємств, рейтингової оцінки, систем захисту та чіткої ідентифікації
правомочностей власності, контролю за контрактними зобов’язаннями.
Економічна інформація при забезпеченні глобальної логістики зерна має бути
доступною та безкоштовною для суб’єктів різних форм власності та
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господарювання. Це можливо лише за умови широкої підтримки та
фінансування
логістизації
економічної
інформації державними
та
недержавними інформаційними базами. Так, на основі інформації, що подають
виробники зерна про торгові марки, фірмові знаки, географічні означення,
ступінь конкурентоспроможності продукції можна спрогнозувати ту частку яку
компанія буде мати в експорті зернових. В Україні основними фірмамиекспортерами зернових є десять провідних компаній, а їх частка становить:
− ТОВ «Хліб Інвестбуд» (Київська область) – 10,3;
− ТОВ «Кернел» (Київська область) – 10,1;
− СП «Нібулон» (Миколаївська область) – 7,3;
− ТОВ «Луї Дрейфуз Комодітіз Україна ЛТД» (Київська область) – 7,2;
− ТОВ «Альфред С.Топфер Україна» (Київська область) – 5,6;
− Бунге (Київська область) – 5,5;
− ПП «Серна» (Київська область) – 4,1;
− Каргілл (Київська область) – 4,0;
− ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна» (Київська область) – 3,2;
− ТОВ «Гермес-Трейдинг» (Київська область) – 2,0.
Відповідно держава повинна створити інституційне та правове середовище
яке забезпечило б захист від підробки, збереження комерційної таємниці,
створення репутації високої якості. Такі дії, на рівні світового господарства,
стануть вагомим чинником інтеграції національного зернового ринку до
світового, сприятимуть розвитку системи глобальної логістики зерна.
Зростання попиту на економічну інформацію в умовах глобалізації ринку
зерна, перш за все пов’язане зі збільшенням витрат на логістичне забезпечення
так званих «трансакційних витрат». Це поняття було введене Р. Коузом у 30-ті
роки ХХ ст. і виходить із необхідності витрачання коштів на координацію дій
економічних агентів під час здійснення тих чи інших операцій. На зерновому
ринку до трансакційних витрат відносяться витрати на пошук інформації,
ведення переговорів, витрати вимірювання, специфікації та захисту прав
власності, опортуністичну поведінку. Вище названі витрати ростуть при
зростанні географічної протяжності зернового ринку, його глобалізації,
збільшенні числа покупців та продавців, їх тривалості та присутності на ринку.
Разом з тим, поступово економічна інформація на глобальному ринку зерна все
частіше стає об’єктом отримання вигоди, надприбутків фірм та підприємств які
займаються збором, обробкою, наданням на платних умовах інформації, яка не
завжди є достовірною і відповідно враховуючи високу ціну є недоступною.
Якщо, позиція держави пасивна і вона не фінансує потік економічної
інформації, то конкурентоспроможність і прибутковість виробників зерна та
зернотрейдерів різко знижуються, скорочується загальний експорт зерна,
знижується ступінь продовольчої безпеки держави.
Таким чином, глобальні засоби масової інформації виконують в
логістичній системі ринку зерна вирішальну роль, забезпечують реалізацію
ряду важливих функцій і стають основним ресурсом подальшої економічної
динаміки. Система глобальної логістики зернового ринку отримає значний
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поштовх до розвитку покращуючи якість інформаційного продукту, знижуючи
ціну на нього, використовуючи можливості багаторазового застосування.
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СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВІДТВОРЕННЯ
ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ
Проблема формування і розвитку людського капіталу актуалізується під
впливом вичерпання традиційних джерел економічного зростання, поступової
заміни розвинених країнах традиційної економіки інформаційно-знаннєвої та
мережевої економіки. Така трансформація економічного розвитку забезпечує
цим країнам високу конкурентоспроможність, дозволяє збільшити інвестиції в
освіту, охорону здоров’я, професійну підготовку, сприяє досягненню більш
справедливого розподілу доходу і багатства. У цих умовах зростає увага
дослідників до проблем взаємозв’язку людського розвитку і економічного
зростання, пошуку шляхів його відтворення, впливу на механізми реалізації
потреб і економічних інтересів, спроможних генерувати економічну динаміку,
сприяти інтеграції країн з різним рівнем інноваційного розвитку.
Витоками теоретичних положень про роль і місце людини в економічній
системі, залежності доходів окремого працівника, підприємства, суспільства в
цілому від вкладень у формування знань і здібностей до ефективної трудової
діяльності є теорія «всеосяжного капіталу» І. Фішера, сучасна концепція
людського капіталу Т. Шульца та Г. Беккера, її послідовників у зарубіжних
країнах і в Україні У працях цих та інших учених досліджуються обопільні
зв’язки між економічними і соціальними аспектами людського розвитку,
економічними здобутками і втратами від реалізації тих або інших соціальноекономічних стратегій на національному рівні та у світовому інноваційному
просторі.
Недостатньо
розробленими
залишилися
питання
відповідності
економічного зростання і людського розвитку, можливостей використання
знань, здібностей, навичок, взаємообумовленості кваліфікації працівників та
мотивації до високопродуктивної праці. Між тим людський розвиток
забезпечується в умовах високого рівня суспільної організації та розвитку
продуктивних сил, які під впливом сучасного науково-технічного прогресу,
новітніх глобалізованих технологій сприяють перетворенню людини в
провідний чинник економічної динаміки.
У численних публікаціях, присвячених людському розвитку, недостатня
увага приділяється змінам економічної ролі інновацій, соціальним результатам
використання знань, сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Крім
того, досвід людського розвитку у розвинених країнах показує неоднозначність
впливу економічного зростання на характеристики суспільного прогресу.
Інноваційна основа розвитку економіки вимагає модернізації суспільного
життя, спрямоване на всебічний розвиток людини, посилення взаємозв’язку
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між освітою, наукою і виробництвом, підтримку та примноження
інтелектуального потенціалу країни.
Практичне втілення багатьма розвиненими країнами положень теорії
людського капіталу показує, якими способами інноваційний розвиток сприяє
відтворенню економіки знань, людських здібностей, креативності
підприємницької діяльності. До таких способів оптимізації зв’язку між
економічним зростанням і людськими розвитком слід віднести:
 по-перше, безперервне збільшення інвестицій в освіту, охорону здоров’я,
професійну підготовку;
 по-друге, орієнтація на досягнення більш справедливого розподілу
створеного доходу і багатства країни між її громадянами;
 по-третє, дотримання ретельної збалансованості соціальних витрат,
відповідність їх загального обсягу можливостям економіки;
 по-четверте, розширення можливостей та поліваріантності вибору особи в
політичній, соціальній і економічній сферах.
Це
докорінно
змінює
співвідношення
індустріального
та
постіндустріального темпів розвитку,на чому акцентує увагу академік
А.А. Чухно: завдяки високому науково-технологічному рівню виробництву і
продуктивності праці функціонування такого потужного промислового
потенціалу, як наприклад, американський, забезпечують менше 10% зайнятих.
У сільському господарстві зайнято лише 2,5% працюючих. Майже 80%
зайнятих припадає на сферу послуг,тобто науку, освіту, охорону здоров’я,
культуру – галузі, які забезпечують всебічний розвиток людини [1, с. 4].
Постіндустріальні напрямки відтворення людського капіталу, глобальних
перетворень розвинених країн утверджується на основі економічного
зростання, досягнення значних позитивних результатів у розвитку
матеріального виробництва. Адже економічне зростання можна трактувати як
розширення межі виробництва можливостей економічної системи щодо
задоволення потреб населення, яке відображається у збільшенні ВВП,
покращення структури виробництва і споживання. При цьому кількісні зміни в
економіці накопичуються, і створення передумови для якісних виявів
економічного зростання, що трактується як економічний розвиток
[2, с. 132–138; с. 221–232], або інтенсивний тип економічного зростання,
здатний забезпечувати конкурентоспроможність національної економіки.
Незважаючи на певні відмінності в наукових поглядах прихильників теорії
інформаційної постіндустріальної економіки, спільним є недооцінка
суперечностей її формування і розвитку. Зокрема, недостатньо розкритими є
питання збереження і примноження креативу людини під впливом інформації.
Головна задача освіти у цьому контексті полягає у досягненні сприйняття
інформації з метою перетворення її в знання. Адже інформаційний вплив поряд
з позитивними аспектами породжує некритичне сприйняття реальності, може
привести до неадекватного розуміння ситуації. Крім того, в межах такого
суспільства здатні поглиблюватися суперечності між спеціалістами, науковою
елітою та неспеціалістами в провідних сферах життєдіяльності, між
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інтелектуальною та виконавською працею. Ігнорується такий важливий
критерій періодизації людської цивілізації як власність, яка є
структуроутворюючим елементом будь-якої соціально-економічної системи.
Зростання уваги таких категорій як інтелектуальна власність, інтелектуальний
капітал обмежується правовим обґрунтуванням і практичним використанням
цих категорій, без переосмислення їх ролі як модифікованих форм власності.
Між тим, ігнорування власності не дозволяє зафіксувати структурно-логічні
зв’язки між продуктивними силами, що відображають кількісний аспект
власності; економічними відносинами, в основі яких знаходиться якісна
характеристика відносин власності; та соціальними відносинами, що
характеризують суспільний устрій, принципи функціонування економіки.
Практика розвинутих країн світу показує, що дедалі більшого значення на
зростання ВВП впливають наука, наукові розробки, технічні нововведення,
освіта, які забезпечують високу продуктивність праці, обумовлюють
прогресивні структурні зрушення в економіці. На противагу таким глобальним
перетворенням конкурентні переваги вітчизняної економіки значною мірою
визначаються низькою вартістю трудових ресурсів. Так, частка оплати праці є
одним з найнижчих показників в Європі. Водночас спостерігається відставання
України не лише від розвинутих країн, але й від постсоціалістичних країн за
рівнем продуктивності праці: в Російській Федерації вона вище в 2,2 рази, у
Німеччині – у 6,3, у Франції – у 7,6, США – в 9 разів [ 3].
За наявними оцінками продуктивність праці в Україні складала лише
17,2% від рівня США, тоді як, наприклад, у Польщі – 48,2%, Литві – 44,4%,
Російської Федерації – 36,4%, Республіці Білорусь – 33,3%, Казахстані – 26,2%
[4].
Незадовільно можна вважати рівень розвитку і динамізм інноваційної
модернізації економіки. У країнах, які зорієнтовані на постіндустріальний
розвиток інноваційною діяльністю займаються 70-80% підприємств, в той час
як в Україні цей показник протягом тривалого періоду становить 15-20 %.
Якщо в структурі капіталу європейських та американських підприємств частка
нематеріальних активів становить майже 50%, а в Японії почала наближатися
до 60%, то в Україні частка нематеріальних активів не перевищує 1% [5].
Сучасне відтворення людського капіталу в Україні вимагає інноваційної
модернізації економіки, підвищення рівня продуктивності праці. Якщо
порівнювати виробництво ВВП на душу населення, то в країнах Євросоюзу він
складає в середньому 20 тис. дол.. на душу населення, а в Україні – лише 865
дол., тобто в 2,5 рази менше. В загальному обсязі реалізованої продукції
українських виробників лише 6,5% мають ознаки інновацій, в той час як в ЄС
цей показник досягає 60%, Японії – 67%, США – 78%. Це зовсім не означає ,
що вітчизняна економіка не може якнайширше використовувати інформацію та
знання як якісно новий ресурс [6, с. 5]. Освоєння індустріальних процесів
вимагає структурної перебудови економіки, збільшення інтелектуальної праці,
яка дає позитивні результати для економічного розвитку, створює умови для
ефективного відтворення людського капіталу.
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ГЛОБАЛЬНА ПАРАДИГМА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
В сучасних умовах розвитку світового господарства саме у інноваційній
галузі найбільше проявляється динаміка процесів інтернаціоналізації та
глобалізації, що створює підґрунтя для ефективного розвитку всіх сфер
суспільства.
Сучасна економіка все більше набуває рис інноваційної, пов’язаної з
розробкою, впровадженням і використанням нововведень, із структурною
перебудовою товарообігу на користь високотехнологічних товарів. Внаслідок
науково-технологічної революції (НТР) відбувається зміна існуючого
технологічного
укладу.
Основу
сучасного
становлять
електронна
промисловість, обчислювальна техніка, інформатика, роботобудівництво, нанота біотехнології. У найрозвинутіших країнах уже складається постіндустріальна
«інноваційна економіка» – технологічний і господарський уклад, в якому роль
головного виробничого ресурсу відіграють знання, інновації та інформація.
Одним з найважливіших чинників, що впливають на формування
постіндустріального суспільства є інформаційно-телекомунікаційні технології.
Збільшується розрив між країнами, що нагромадили інноваційний, а також
інформаційний потенціал, як сукупність засобів, методів використання
інформаційних ресурсів, і тими, що ним не володіють.
Розширення та поглиблення міжнародного поділу праці, що виражається у
посиленні спеціалізації та кооперації виробництва і наукових досліджень, в
інтенсифікації міжнародного обміну, в тому числі результатами наукових
досліджень і розробок (НДДКР), відбувається саме на сучасному етапі розвитку
світового господарства. Причому, зі збільшенням економічної ролі науки та
перетворенням її в безпосередню продуктивну силу посилюється процес
інтернаціоналізації науки й технологій та інновацій. Науково-технічний
прогрес супроводжується не тільки значним зростанням масштабів
господарства, але й інтенсивною диверсифікацією його галузевих структур,
подальшим розвитком суспільного і міжнародного поділу праці, процесів
спеціалізації та кооперування.
Глобалізація світової економіки виводить інноваційні процеси на
планетарний рівень. В останні роки чітко прослідковується, що глобальною
стає не тільки комерціалізація, а й усі попередні стадії інноваційного процесу.
Виникає глобальна парадигма інноваційного розвитку, яка описує характер
перебігу розробки, впровадження та комерціалізації інновацій на світовому
рівні й з новими якісними характеристиками.
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Відкриття законів природи, новітніх технологій, засобів виробництва не
мають, за своїм характером, національних меж. Пізнані та вивчені в певній
країні, вони не залишаються належними цій державі, вченим, що їх відкрили, а
поступово, різними шляхами розповсюджуються по всьому світу. Це свідчить
про те, що науково-технічні знання слугують основою глобалізації інноваційної
сфери. Глобалізаційні процеси також мають за мету розробляти та
впроваджувати інновації. Це пов’язано з отриманням інформації про
кон’юнктуру ринків, ціни, появу продуктів, НДДКР, постійний моніторинг
глобального ринку, світового НТП, діяльності глобальних гравців та
інноваційних процесів у великій кількості країн, а також з можливостями
взаємодії учасників інноваційних процесів, що роблять можливім
розповсюдження нових знань і технологій.
Таким чином, найефективніше впровадження результатів науковотехнологічної діяльності, а також розвиток глобальних інноваційних процесів
можливе за умови тісної взаємодії національних потенціалів, ресурсів різних
країн, спільного розв’язання завдань економічного розвитку на глобальному
рівні. Така особливість втілюється в глобальних інноваційних процесах. На
сьогодні вони мають свій прояв у таких основних тенденціях:
− дослідження та використання технологій у глобальному масштабі;
− глобальне науково-технологічне співробітництво;
− виникнення та виробництво технологій у глобальному масштабі.
Під глобальною інноваційною системою розуміють, перед усім,
структурну взаємодія національних інноваційних систем країн, яка відбувається
на міждержавному рівні.
При аналізі глобальної інноваційної системи треба зосередити увагу на
тому, що вона пов’язана з інноваційними процесами структури національних
інноваційних систем (НІС) в національних економіках, оскільки поширення і
глибина інноваційних перетворень у реальному секторі економіки, розвиток
всіх
структурних
елементів
НІС
держави,
визначають
її
конкурентоспроможність, тобто, зумовлюють здатність країни залучатися до
процесу інтернаціоналізації та глобалізації науково-технологічної діяльності.
На нашу думку, концепція національних інноваційних систем в сучасних
умовах не суперечить процесу глобалізації інноваційної діяльності з огляду на
той факт, що національні системи інновацій на сьогодні є найпотужнішими
локомотивами розвитку, підвищення технологічної, інноваційної діяльності,
якщо вони проводять політику, спрямовану на позитивні зміни технікоекономічного розвитку.
Глобальна парадигма інноваційного розвитку в широкому значенні
розповсюджується на міжнародний поділ праці; міжнародне науковотехнологічне та економічне співробітництво; міжнародну науково-технологічну
інтеграцію; глобалізацію інноваційної та науково-технологічної діяльності.
У вузькому сенсі, інноваційна взаємодія на рівні структурних елементів
НІС країн залишається поза увагою сучасних авторів, хоча цей процес, на нашу
думку, повністю відповідає сучасним тенденціям НТП, змісту процесів
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глобалізації в інноваційній сфері. У той же час, тенденції до поглиблення
взаємозалежності науково-технологічних та інноваційних сфер країн світу, до
посилення значення тенденцій інтернаціоналізації обґрунтовують використання
найважливіших системних ознак і структурного підходу для характеристики
структурної взаємодії у інноваційній сфері.
Ці особливості національних інноваційних систем дають змогу
сформулювати такі основні вимоги їх функціонування:
1) підвищення конкурентоспроможності наукоємної високотехнологічної
продукції та економіки країни; сталий розвиток НІС, що забезпечує її
нормальне функціонування в умовах економічних трансформацій;
2) подолання багатоукладності економіки за допомогою функціонування
НІС;
3) здатність НІС взаємодіяти та інтегруватися з інноваційними системами
інших країн, що відповідає тенденціям глобалізації інноваційної сфери.
Загалом, при розробці НІС обов’язково враховуються глобальні
інноваційні процеси, створюються потужні інноваційні інституції з розвинутою
технолого-інноваційною і освітньою мережею, які спроможні трансформувати
результати глобалізації в національних інтересах. Для найефективнішого
використання міжнародних потоків знань, технологій, інновацій країна повинна
мати здатність досліджувати і впроваджувати науково-дослідні здобутки інших
держав світу. Тобто, глобалізація, інтернаціоналізація інноваційного розвитку
та національні інноваційні системи не є протилежностями. В глобальному
інноваційному середовищі головну роль виробника нових технологій, знань та
інновацій відіграють саме НІС.
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ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ
В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
У наші дні глобалізація фінансового капіталу займає центральне місце в
наукових дискусіях з питань глобалізації. Економічна глобалізація
визначається, в першу чергу, як розвиток глобальних фінансових ринків,
зростання світових потоків капіталу і посилення активності міжнародних
фінансових корпорацій. Очевидно, що глобалізація потоків фінансового
капіталу є основною тенденцією і ключовим чинником розвитку процесів
глобалізації світового господарства в сучасних умовах.
Зрозуміло, що глобальне функціонування і розвиток світової економіки як
цілісної системи в умовах глобалізації без участі міжнародного фінансового
капіталу видаються неможливими. Глобальні фінанси супроводжують і
опосередковують міжнародні економічні відносини на всіх рівнях. При
здійсненні експортно-імпортних операцій проводяться міжнародні розрахунки
або вимагаються міжнародні кредити, при міжнародній міграції робочої сили
проводяться трансферти заробітної плати. Не кажучи вже про існування
самостійного світового ринку фінансового капіталу зі своїм механізмом, цілями
та специфікою розвитку.
Глобальні фінанси пов’язують національні економіки в єдину
взаємозалежних систему. Таким чином, світові фінансові потоки виконують
функцію кровоносної системи в складному організмі світової економіки, і
найменший перепад або порушення функції в одному з органів автоматично
позначається на стані всієї системи. Одним із факторів стимулювання розвитку
фінансової глобалізації є інтелектуальний капітал. Інший чинник – зміна
зовнішніх і внутрішніх державних умов діяльності фінансових інститутів, що
виявилася у дерегулюванні національних фінансових систем.
Розширення та інтеграція міжнародних фінансових ринків вивели світову
економіку на якісно новий рівень інтернаціоналізаціі – глобалізацію. У
міжнародній економіці торгівля не втратила своєї ролі чинника, що сприяє
поглибленню міжнародного розподілу праці та посиленню взаємозалежності
національних економік. Очевидно, що термін «глобалізація» відображає
процеси, що відбуваються у сфері міжнародних фінансових операцій [1].
Узагальнюючим показником рівня розвитку глобалізації фінансів може
служити інтелектуальний капітал, що функціонує за межами країн походження
в обсязі накопичених іноземних активів. Глобалізація фінансового капіталу
характеризується масштабністю зарубіжної діяльності ТНК, ТНБ, а також
інституційних інвесторів як основних суб’єктів світової економіки, які
володіють величезними ресурсами. Транснаціоналізація є найважливішим
компонентом і водночас важливим економічним механізмом загальних
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процесів глобалізації. Саме транснаціоналізація служить одним з основних
регуляторів, що забезпечують узгоджене функціонування світової економіки в
глобальному масштабі. Високий рівень розвитку і роль фінансового капіталу в
глобалізації світової економіки підтверджуються випереджаючим зростанням
потоків прямих іноземних інвестицій у порівнянні з світовим товарним
експортом. Як свідчить досвід багатьох країн світу, використання зарубіжного
капіталу в формі прямих інвестицій дозволяє підвищити ефективність розвитку
всієї економіки [2, с. 465]. Інтелектуальний капітал зробив значний внесок у
промисловий розвиток кожної передової країни.
На наш погляд, набуття прямими іноземними інвестиціями провідної ролі
серед усіх форм міжнародних економічних відносин служить однією з ознак
лідируючої позиції міжнародних фінансів і цілісності світової економіки. Це
свідчить про те, що формування світової економіки перейшло від стадії
світового ринку до стадії світового виробництва. Поряд з міждержавним
переміщенням товарів відбувається міжнародне переміщення фінансового
капіталу, причому в значно більших за значенням і масштабами розмірах. В
основі механізму світових фінансів лежить інтелектуальний капітал як
категорія вартості, що дозволяє отримувати додаткову вартість, а також ринкові
умови, в тому числі й конкуренція у світовому масштабі. Сучасний рівень
розвитку валютно-фінансової системи і політика більшості країн, як відомо, не
перешкоджають вільному переміщенню капіталу на світовому ринку. У цих
умовах гравці національних і світових фінансових ринків отримали свободу
дій. Це означає, що капітал у пошуках найбільшого прибутку і економічних
умов вільно перерозподіляється між резидентами різних країн через міжнародні
фінансові ринки.
Очевидно, що розвиток експансії світового фінансового капіталу
стимулюється нерівномірністю економічного розвитку і розподілу фінансових
ресурсів у світовому господарстві, а також неврівноваженістю поточних
платіжних балансів, гострою нестачею в більшості країн власних ресурсів для
здійснення інвестицій, покриття бюджетних дефіцитів, проведення соціальноекономічних перетворень, виконання боргових зобов’язань за внутрішнім і
зовнішнім запозиченням. Це приводить до того, що більшість країн світового
співтовариства вступає в жорстку конкуренцію одні з одними за право залучити
й утримати капітал, тому завдання створення умов, привабливих для капіталу,
набуває все більшого значення в порівнянні, наприклад, з соціальними цілями.
Це породжує ряд проблем на національному та світовому рівнях. Проблеми
полягають у тому, що інтеграція фінансових ринків призводить до спрощення
процедури обігу фінансового капіталу [2, с. 466], що призводить до кризових
наслідків, у тому числі до світових фінансових криз.
Іншим негативним наслідком фінансової глобалізації слід вважати, все
більшу залежність реального сектора світової економіки від її грошового,
фінансового компонента. Цей процес, розпочавшись у розвинених країнах,
активно поширюється і на інші країни і регіони. Це означає, що стан
національних економік все більшою мірою залежить від стану національних і
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світових фінансів. Остання обставина підживлюється ще й тим, що в умовах
глобалізації національні фінанси все більше залежать від поведінки
нерезидентів, які все активніше присутні на національних фінансових ринках.
Це, у свою чергу, означає, що вплив національних урядів на національні
фінанси послаблюється, а посилюється вплив ТНК, міжнародних
інституціональних інвесторів і міжнародних спекулянтів. В інтеграційних
об’єднаннях посилюється вплив спільних рішень, загальної фінансової
політики, як це спостерігається в Європейському союзі.
Все це призводить до того, що блага фінансової глобалізації, які
отримуються в результаті зниження та ліквідації бар’єрів між національними
фінансовими системами, розподіляються нерівномірно. Найбільші вигоди
отримують розвинені країни. У результаті фінансові системи інших країн,
насамперед тих, що розвиваються, а потім і їх економіки можуть потрапити в
жорстку залежність від фінансової системи передових країн. Через таку
однополярність світові фінанси можуть виявитися набагато більш нестійкими,
ніж на початку їх утворення. У зв’язку з цим, очевидно, процес глобалізації має
цілком об’єктивні межі розвитку, і їх індикатором є сегмент інтелектуального
капіталу в світовій економіці в цілому. Проблема кордонів глобалізації повинна
вирішуватися, виходячи зі співвідношення інтересів національних фінансових
систем і світових фінансів, з метою прогресивного розвитку світової економіки
[3].
Зустрічні потоки прямих іноземних інвестицій, міжнародне кредитування,
розширення і постійно зростаюча інтеграція міжнародних фінансових ринків,
розвиток світових фінансових інститутів, які концентрують у своїх руках
основну частку фінансових ресурсів – ось далеко не повний перелік сучасних
форм прояву інтелектуального капіталу в умовах глобалізації. І всі ці форми і
явища в тій чи іншій мірі представляють собою функціональну основу процесу,
який ми називаємо глобалізацією світової економіки. Можна зробити висновок,
що традиційна для науки модель світової економіки, що базується на пріоритеті
зовнішньоторговельних зв’язків, недооцінює значення фінансової глобалізації.
Тим часом нинішній стан речей дозволяє говорити про те, що в глобальному
економічному просторі формується новий тип економіки, заснований на
пріоритеті інтелектуальних зв’язків в міжнародних відносинах.
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ЕВОЛЮЦІЯ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ
СУТНОСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
У той час як сутність власності досліджував ще Аристотель у IV ст. до н.е.,
інтелектуальна власність перетворилася на об’єкт наукових досліджень лише у
ХVIII. З цього часу серед дослідників ведуться наукові дискусії щодо джерел
виникнення інтелектуальної власності та її економічної сутності. В останні
десятиріччя за умов становлення постіндустріального суспільства відносини
інтелектуальної власності перетворилися на важливу складову соціальноекономічного базису суспільства, а об’єкти інтелектуальної власності отримали
статус визначального фактору суспільного виробництва.
Спочатку інтелектуальна діяльність розглядалася лише як реалізація
творчого та інтелектуального потенціалу людини, засобом урізноманітнення
дозвілля людини та культурного життя суспільства. Крім того, сфера послуг, де
основоположна роль належала саме інтелектуальній діяльності, вважалася
непродуктивною у господарському сенсі. В ХХ ст., коли сфера нематеріального
виробництва поступово починає переважати матеріальне виробництво за
внеском до ВВП, а частка інтелектуального капіталу у структура активів
підприємств невпинно зростає, інтелектуальна власність отримала значний
стимул до розвитку, а разом із нею суттєво розширилася номенклатура об’єктів
інтелектуальної власності. Усе це обумовлює необхідність ретельного аналізу
різних методологічних підходів до розуміння сутності інтелектуальної
власності з метою забезпечення ефективного регулювання та захисту прав
суб’єктів інтелектуальної діяльності в сучасних умовах.
Першим етапом у розвитку наукових уявлень про зміст інтелектуальної
власності стала так звана пропрієтарна концепція або теорія промислової
власності [1, c. 137]. Основні принципи даної теорії сформулював С. Буфлер у
своєму виступі на Національних Зборах французького революційного уряду з
приводу ухвалення патентного закону. На той час, щоб уникнути аналогій з
монопольними правами або привілеями, які ототожнювалися зі Старим
режимом, застосували термін право промислової власності. Буфлер
обґрунтовував тезу про те, що власник патенту не володіє жодними
виключними правами і не створює монополії, адже його право на результат
власної інтелектуальної діяльності є природними і беззаперечними, оскільки
зумовлюються працею, що належить до головної форми привласнення. Отже,
право інтелектуальної власності жодним чином не відрізняється від звичайного
речового права [4, с. 10]. Успіх доповіді Буфлера засвідчувала перша стаття
нового патентного закону 1791 р. – «будь-яке відкриття або новий винахід у
будь-якій галузі промисловості є власністю його автора».
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Певним розвитком пропрієтарної конструкції стала договірна теорія,
автором якої вважається англієць лорд Елдон. У 1800 р. він у власному виступі
зазначає, що винахідник отримуючи патент укладає з державою певний договір
на відповідний термін, згідно з яким він зобов’язується розкрити суспільству
сутність винаходу і за яким до нього переходять виключні права на цей винахід.
Від такої угоди виграє і суспільство і винахідник. Останній на певний термін
стає монополістом, що дозволяє йому компенсувати витрати на розробку
винаходу і отримати прибуток. Суспільство у свою чергу отримує можливість
використовувати винахід після закінчення терміну дії патенту. Прихильники
даного підходу зазначають, що визначення патентного права як договору
дозволяє пояснити усі особливості права інтелектуальної власності [2, с. 46].
Поряд із договірною концепцією, цікавою з точки зору аналізу еволюції
розуміння інтелектуальної власності є теорія особистих прав сформована
Е. Шмідтом, О. Гірке. Е. Шмідт стверджує, що основа авторського права,
полягає в тому, що цей твір силою творчої праці автора, стає як би частиною
його особистості. Гідність автора порушується, коли результат його діяльності
відчужується від нього. Отже, право інтелектуальної власності є особливою
формою захисту індивідуальності в усіх її проявах, захисту особистих
немайнових прав людини. О. Гірке стверджує, що існує категорія прав, які
надають своїм суб’єктам владу над частиною сфери їх власної особи і вони
називаються особистими правами. Особисті права відрізняються від права на
особу і є тією основою, з якої виникають як публічні, так і цивільні права.
Категорію особистих прав він розглядає як самостійний комплекс юридичних
інститутів, що займає особливе місце в системі права. Межі між загальним
правом на особу і спеціальними особистими правами на його думку є
надзвичайно нечіткими, оскільки окремі особисті права захищені нормами
публічного права: недоторканість житла, секрет приватних листів, свобода
совісті тощо. Серед виді особистих прав Гірке виокремлює: право на своє
власне тіло і життя; право на свободу; право на честь; право на особливе
становище в суспільстві (дворянство); право економічної діяльності, зокрема
привілеї, які розширюють сферу особистості суб’єкта за рахунок загальної
економічної свободи; право на фірму і на товарні знаки; право на авторські та
науково-технічні твори.
Дещо схожою на попередню теоретичну конструкцію є імматеріальна
теорія І. Колера. Останній зазначає, що власність є продуктом праці, яка
створює тісний зв’язок між суб’єктом і річчю, в яку він шляхом праці як би
вкладає частину своєї власної особистості. Праця настільки сильно сполучає
суб’єкта із матеріальним об’єктом його праці, що посягання об’єкт стає
посяганням на особу, так само творчість сполучає творця і створене
нематеріальне благо настільки сильно, що всяке посягання на це благо стає
посяганням на особисту правову сферу творця [3, с. 608]. Отже, правомочність,
що створюється патентним правом, є відображенням тієї влади, яка належить
творцеві по відношенню до свого творіння від природи.
Паралельно із концепцією І. Колера розвивається деліктна теорія
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Д. Джоллі. На його думку, поза законом немає авторського права. При цьому,
сам закон спрямований на захист прав автора від посягань третіх осіб. Таким
чином, ніякого авторського права взагалі не існує, а є лише делікт. Тому зміст
авторського права має негативний характер, що має на меті боротьбу із
деліктами. Спеціальні закони, на його думку, встановили лише делікт і не
створили жодної цивільної правомочності.
Своєрідним продовженням ідей договірної конструкції є рентна теорія
А. Шаффле, який зазначає, що авторське право є штучно створеною
монополією, що забезпечує авторові ренту, додатковий прибуток. На думку
Шаффле інтелектуальна діяльність не може оплачуватися згідно зі звичайними
системами оплати праці. Тому результати інтелектуальної діяльності мають
винагороджуватися за рахунок створення штучної монополії, надання автору
виключних прав, що уможливлять отримання додаткового прибутку.
Винахідник, як зазначає Шаффле, беззаперечно володіє інтелектуальним
капіталом і заслуговує на винагороду [3, с. 117].
Своєрідним розвитком пропрієтарної конструкції є теорія інтелектуальних
прав, що була запропонована в 1908 р. Е. Пікардом. Зазначена теорія базується
на припущенні, що право інтелектуальної власності є природними, оскільки
зумовлюються працею, що належить до головної форми привласнення будьякого блага. Таким чином, особа, що своєю інтелектуальною діяльністю
створила твір має отримувати виключні права на нього, як на результат власної
творчої праці. Водночас, на думку Пікарда, право інтелектуальної власності не
може бути віднесене до речових, особистих або зобов’язальних прав. Він
стверджує, що авторське, патентне право, право на засоби індивідуалізації
утворюють нову групу інтелектуальних особистих немайнових і майнових
прав, що протиставляються категорії речових прав.
На нашу думку, найменше заперечень викликає теорія виключних прав, що
розроблялася І.Г. Фіхте, О.О. Піленко, Г.Ф. Шершеневичем. Шершеневич
зазначає, що оскільки захист права інтелектуальної власності зводиться зазичай
до надання певним особам виняткової можливості здійснення певних дій із
забороною усім іншим їх здійснювати, такі права слід було б назвати
виключними [4]. Спочатку він вважав, що виключні права мають належати до
майнових прав, а згодом дійшов думки що вони мають належати до
абсолютних прав, поряд з речовими правами. За словами В.О. Дозорцева,
виняткові права виконують відносно нематеріальних об’єктів ту ж функцію, що
і право власності відносно матеріальних. Використовуючи поняття виключного
права прихильники даної теорії намагаються створити єдиний правовий
інститут, що відповідає нематеріальній природі об’єктів інтелектуальної
діяльності. На думку прихильників даної теорії, виключні права мають
абсолютний характер, як і право власності, включає особисті і виникаючі на їх
основі майнові права, обмежені у часі і просторі. Кім того, зазначені права
виникають і припиняються згідно із законом і у відповідності до спеціальної
процедури, а не на основі цивільно-правових договорів.
Підсумовуючи, слід зазначити, що кожен із розглянутих методологічних
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підходів до розуміння сутності і джерел інтелектуальної власності має свої
недоліки. Одні підходи взагалі суперечать сучасним науковим уявленням про
інтелектуальну власність (пропрієтарна теорія, імматеріальна теорія). Інші –
акцентують увагу на окремих економічних або юридичних аспектах
інтелектуальної власності (деліктна, договірна, рентна теорії). Найбільш
змістовні теорії інтелектуальних прав і виключних прав відділяють категорію
права на результат інтелектуальної діяльності від права власності з чим, на
жаль, ми не можемо погодитися.
На основі аналізу розглянутих вище підходів ми пропонуємо новий
утилітарний підхід до розуміння сутності та джерел інтелектуальної власності,
що
характеризується
наступними
принципами.
По-перше,
право
інтелектуальної власності виникає не лише завдяки праці автора, оскільки
інтелектуальна праця передбачає здобуття освіти і використання
акумульованих суспільством знань. Таким чином, результат інтелектуальної
діяльності виникає завдяки використанню автором суспільних нематеріальних
благ. При цьому, праця вже не може бути достатньою умовою виникнення
права власності, як у випадку створення матеріального об’єкту, коли
використовуються переважно особисті блага творця. На наш погляд, право
інтелектуальної власності виникає саме завдяки тій корисності, яку приносять
суспільству результати інтелектуальної діяльності, задовольняючи духовні і
соціальні нематеріальні потреби членів суспільства, створюючи передумови
для науково-технічного прогресу, що особливо важливо в умовах становлення
постіндустріальної цивілізації. Результати звичайної трудової діяльності,
навпаки, приносять корисність в першу чергу самому трудящому і в останню
чергу – суспільству, оскільки в умовах постіндустріальної цивілізації
матеріальні потреби є вторинними. Результати інтелектуальної діяльності,
навпаки, передусім приносять корисність суспільству, сприяючи науковотехнічному прогресу та розширеному відтворенню сфери нематеріального
виробництва.
По-друге, право на результати інтелектуальної діяльності, на наш погляд,
належать до категорії права власності попри те, що воно обмежене в часі і не
дозволяє повною мірою реалізувати правомочність володіння внаслідок
нематеріальної природи результатів інтелектуальної діяльності. Треба
враховувати, що відносини власності мають соціальну природу і тому
еволюціонують і трансформуються разом з розвитком суспільства. Концепція
речового права, що сформувалася ще за часів Римської Імперії, не може з
однаковим успіхом використовуватися в умовах постіндустріальної цивілізації.
Крім того, слід враховувати, що не лише 2000 років тому, але і до самого
початку XХ ст., нематеріальне виробництво вважалося непродуктивним. Тому
будь-які результати інтелектуальної діяльності завдяки своїй нематеріальній
природі просто не могли відноситися до майна і розглядатися як об’єкт
цивільних правовідносин. Треба розуміти, що речове право є складовою права
власності, а не навпаки. Нематеріальний характер результатів інтелектуальної
діяльності не скасовує відносин привласнення, які є змістом відносин
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власності, він лише трансформує механізм привласнення. Тому відносини, які
виникають в результаті передачі прав на результати інтелектуальної діяльності,
є відносинами власності.
Актуальність і гострота проблеми ефективного регулювання відносин
інтелектуальної власності, повноцінного захисту прав суб’єктів інтелектуальної
діяльності, створення передумов для прискорення науково-технічного прогресу
свідчать про об’єктивну необхідність подальшого розвитку теоретикометодологічного базису дослідження інтелектуальної власності. Таким чином,
актуальність подальших наукових пошуків в цьому напрямі не викликає
сумніву.
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СУЧАСНІ ТЕОРІЇ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА
Концепції постіндустріального суспільства склалися у завершеному
вигляді в західній літературі лише в 60-ті роки ХХ століття, хоча основні ідеї
постіндустріалізму підіймалися вченими різних країн ще століття тому. У
ХХ ст. науково-технічний прогрес, а за ним науково-технічна революція,
інституційні та соціально-економічні зміни побудили до осмислення їх впливу
на суспільний розвиток та майбутнє людства.
У 1959 році професор Гарвардського університету Даніел Белл,
виступаючи на міжнародному соціологічному семінарі в Зальцбурзі (Австрія),
уперше використав поняття постіндустріального суспільства в широко
визнаному тепер значенні – для позначення соціуму, у якому індустріальний
сектор втрачає провідну роль внаслідок зростаючої технологізації, а основною
продуктивною силою стає наука.
Найголовнішою ознакою постіндустріального суспільства Д. Белл вважає
експансію виробництва послуг та інформації. Методологічною основою його
аналізу стала трьохсекторна модель К. Кларка, що була запропонована ним у
60-ті рр. ХХ ст, яка аналітично поділила все господарство на три сектори, до
першого з яких увійшли добувна промисловість та сільське господарство, до
другого – галузі обробної промисловості та будівництво, а до третього –
різноманітні послуги.
Д. Белл так визначає суспільство, що приходить: «Постіндустріальне
суспільство засноване на послугах, тому воно є гра між людьми. Головне значення
мають уже не мускульна сила і не енергія, а інформація. Основною діючою особою
стає професіонал, тому що його досвід і знання дозволяють йому відповідати усім
вимогам, що вимагає постіндустріальне суспільство. Якщо індустріальне
суспільство визначається через кількість товарів, що позначає рівень життя, то
постіндустріальне суспільство визначається якістю життя, вимірюється послугами
– охороною здоров’я, відпочинком і культурою» [1, с. 171]. Разом з тим, даючи
дане визначення, Д. Белл наголошував, що воно є незвершеним, перехідним, що
може бути замінено іншим, більш точним визначенням, коли будуть
сформовані
головні
ознаки
об’єкту
дослідження.
Адже
термін
«постіндустріальне» говорить лише про перехід від основного індустріального
способу виробництва, не визначаючи, чим він буде замінений. Саме тому у
сучасній науковій літературі можна зустріти багато назв суспільству, що
приходить. З цього приводу відомий дослідник теорії постіндустріального
розвитку В. Іноземцев зауважує: «на базі постіндустріальної економіки може
виникнути (і виникне) цілий ряд суспільств, кожне з яких повинне бути
охарактеризоване і відповідно позначене не тільки і не стільки з погляду його
технологічної організації, але перш за все виходячи з найбільш важливих
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соціально-політичних відносин, що складаються усередині цього суспільства»
[2, с. 143].
Трансформаційні процеси, що пов’язані з формуванням у найбільш
економічно розвинутих країнах постіндустріального суспільства з відповідною
постіндустріальною сервісно-інформаційною економікою, охопили всі сторони
економічного життя у другій половині ХХ – на початку ХХІ сторіч. Саме це і
спонукало наукову спільноту до перегляду теоретичних концепцій, що
відображають дані події, та появі ряду теорій постіндустріального суспільства.
До кінця 60-х – початку 70-х років сформувалися наступні концепції
постіндустріального суспільства:
1.
Школи
«технологічного»
напряму,
це
передусім
теорії
постіндустріального суспільства (Д. Белл, Г. Кан, З. Бзежинський), а також,
напрям «катастрофізму» (Р. Хейлбронер). Ці течії у своїй парадигмі дуже
близькі до теорій нового індустріального суспільства (Дж. Ґелбрейт).
2. Підхід, який акцентував увагу на «стадіях росту» (У. Ростоу) та
народженні суспільства, орієнтованого на пошук «якості життя». Цей підхід
має дещо спільне з більш ранніми теоріями «народного капіталізму»
(П. Дракера, Л. Келсо), та «держави загального благоденства» (К. Болдуен,
М. Лернеп та ін.), «соціального ринкового господарства» (Л. Ерхард,
починаючи з кінця 40-х рр. ХХ ст.) та соціал-демократичних версій капіталізму.
3. Концепції, що акцентують увагу на структурних зрушеннях або
народженні нових особливо значущих технологій, теорія «суспільства послуг»
або ідеї «атомного століття» (ери комп’ютерів, телекомунікацій і т.д.).
4. Школи, що зосереджують свою увагу на аналізі глобальних проблем з
висновками про необхідність гуманізації та екологізації суспільного розвитку
(Римський клуб).
5. Зароджуються «постіндустріальні» соціалістичні та «радикальногуманістичні» течії, які акцентують свою увагу на нездатності капіталізму
вирішити глобальні проблеми екології, війни і миру, гуманізації розвитку тощо
(Е. Фромм), та «новими лівими» (Г. Маркузе).
Дослідники сучасності [3] серед теорій сучасного і майбутнього суспільств
поряд виокремлюють теорії постіндустріального суспільства (Д. Белл,
А. Турен) та теорії інформаційного суспільства (Е. Тоффлер, Й. Масуда), теорії
суспільства постмодерну (К. Кумар, Ф. Джеймсон, Ж.-Ф. Ліотар, З. Бауман),
теорії суспільства ризику (У. Бек і Е. Гідденс), теорії мережевого суспільства
(М. Кастельс), теорії суспільства знання (Н. Штер). В основу своєї типологізації
цих теорій кладеться критерій зростаючої ролі інформації і знань.
Загалом, глобальна мережева економіка визначається як середовище, в
якому будь-яка компанія чи індивід, що знаходиться у будь-якій точці
економічної системи, можуть легко і з мінімальними затратами контактувати з
будь-якою іншою компанією чи індивідом в процесі роботи чи іншого
спілкування.
Риси нової економіки одним з найперших описав в 1995 р. К. Келлі у своїй
праці «Нові правила для нової економіки»: 1) глобальність перетворень;
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2)
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невідчутними
благами:
ідеями,
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і
взаємовідносинами; 3) тісний взаємозв’язок елементів нової економіки [5, с. 2].
На думку К. Келлі, ці три відмінні риси створюють новий тип ринку і
суспільства, діяльність яких ґрунтується на мережевому принципі, дослідник
підкреслює, що вони стосуються всіх організацій, а не тільки
високотехнологічних, адже у ХХІ сторіччі «принципи, що керують світом
тонких технологій – медіа, програмного забезпечення та послуг – починають
управляти світом машин – світом реальності, тяжкої праці та нафтових
магнатів» [5, с. 2]. Для того, щоб бути успішним у новій економіці К. Келлі дає
такі рекомендації: притримуватись децентралізованої системи управління;
виробляти достатню кількість продукції, що легко розповсюджується, адже,
вартість у новій економці залежить не від рідкісності, оскільки всіх благ
достатньо та вони легко тиражуються а від потреби споживача у товарі;
постійні інноваційні розробки; максимізація вартості не самої фірми, а мережі в
якій вона працює [5, с. 161].
М. Кастельс також описує зміну форм економічних відносин за мережевої
їх організації порівняно з ринковою, а саме:
1) продуктивність все більшою мірою залежить від використання
досягнень науки і техніки, а також від якості інформації і менеджменту;
2) у розвинутих капіталістичних країнах відбувається зміщення уваги
виробників від матеріального виробництва в бік інформаційної діяльності;
3) глибока трансформація організації виробничого процесу (від
стандартизованого масового виробництва в бік гнучкого кастомізованого
виробництва і від вертикально інтегрованої організації в бік горизонтальних
мережевих взаємовідносин між підрозділами);
4) глобальний характер економіки, при якому капітал, виробництво,
менеджмент, ринки, праця, інформація і технології організовані незалежно від
національних кордонів;
5) революційний характер технологічних змін, в основі яких –
інформаційні технології, що перетворюють матеріальну основу сучасного світу
[4, с. 15–19].
Вітчизняний дослідник інформаційного суспільства А. Маслов [6, c. 19]
описує нову економіку у широкому та вузькому значеннях. У вузькому
значенні – це частина економіки, що складається з високотехнологічних
галузей та у широкому – вплив високих технологій на економічне оточення, що
веде до змін окремих макроекономічних параметрів, а саме: виробництво та
відтворення інформаційних продуктів відбувається при практично нульових
граничних витратах; виробництво інформаційного продукту веде до появи
монополії на ринку, яка поводить себе інакше, ніж за традиційної економіки,
знижуючи ціни та підвищуючи кількість виготовленої продукції.
Отже, можна зробити висновок про існування багатьох теорій, що
описують прихід нового типу економіки та суспільства. В основі цих теорій
лежить визнання домінування знань та інформації у виробничому процесі над
традиційними факторами виробництва та визначної ролі інформаційно385
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комунікативних технологій для організації виробничих відносин у ХХІ
сторіччі. Дослідники постіндустріального суспільства та відповідної йому нової
економіки зазначають, що змінюються самі механізми забезпечення соціальноекономічного розвитку суспільства. Адже, тенденції концентрації та
централізації виробництва в індустріальному суспільстві заміщуються
використанням сучасних інформаційних технологій та мережевих форм
управління у новій (мережевій) економіці, що веде до виникнення більш
гнучких форм управління та організації бізнесу, заснованих на децентралізації
функцій керівництва.
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ОСНОВНІ СУПЕРЕЧНОСТІ ЕПОХИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Інформаційна глобалізація є унікальним явищем сучасного економічного
та соціального життя суспільства. Її виникнення пов’язано з розвитком
інтелектуально-інформаційних, комп’ютерних і комунікативних технологій, а
сутність визначається всебічною інформаційною залежністю агентів цього
середовища, що опосередкована застосуванням названих технологій, рухом
інформаційних потоків, утворенням все більшої кількості джерел і каналів
інформації. Інформаційна глобалізація істотно сприяла прогресивним змінам в
економіці та суспільстві в цілому. Проте такі зміни (як і будь-які інші системні
трансформації) не позбавлені суперечностей.
Будучи надзвичайно актуальною, названа проблематика активно
досліджуються нині суспільними науками; плідними є як здобутки зарубіжних,
так і українських науковців. Відзначаючи передусім внесок вітчизняної наукової
думки, зазначимо, що суперечності епохи інформаційної глобалізації
представлені в контексті теорії метаекономіки (А. Гальчинський [1]), в межах
теорії сучасної політичної економії та її складової міжнародної або глобальної
політичної економії (В. Савчук, Ю. Зайцев [2; 3]), в аспекті концептуалізації
мегатрендів економічного розвитку (В. Базилевич [4]), їх прикладних досліджень
і сучасних виявів асиметрії (Д. Лук’яненко, А. Поручник, Я. Столярчук [5]), при
з’ясуванні світових і національних економічних тенденцій і викликів для
України (В. Геєць, А. Гриценко [6]), а також при висвітленні безпосередньо
проблем формування інформаційно-мережевої економіки (А. Грищенко,
Є. Песоцька [7]).
Незважаючи на значний інтерес сучасної економічної науки до змін, що
відбуваються в суспільстві в умовах інформаційної глобалізації, існує багато
невисвітлених аспектів цієї проблематики, що пояснюється новітністю та
епохальністю процесів, які відбуваються нині в планетарному масштабі. В рамках
цієї публікації виокремлено питання «хмарних технологій» (cloud computing) 12:
з’ясовується їх зміст, роль у світогосподарському розвитку та суперечності, які
вони викликають умовах сучасної техніко-економічної парадигми.
Розвиток мережевих технологій, без сумніву, є поворотним моментом в
12

«Хмарні технології» є парадигмою забезпечення мережевого доступу кожного з
користувачів до гнучкого та визначеного у певному масштабі набору фізичних або
віртуальних ресурсів які можна за необхідності самостійно використовувати та регулювати.
Cloud Computing – хмарні обчислення, модель забезпечення повсюдного та зручного доступу
на вимогу через мережу до спільного пулу обчислювальних ресурсів, що підлягають
налаштуванню.
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історії, не менш значущим, ніж промислова революція [8; 9] «Хмарні
технології» відносяться до визначальних у цьому секторі. Цей новий
технологічний тренд швидко прогресує. Відносячи названі технології до
проривних, експерти та науковці прогнозують у недалекому майбутньому
потужний вплив «хмарних технологій» на ринки, економіку та суспільство [10].
Між тим, його наслідки не є неоднозначними. Зокрема, оцінюючи застосування
«хмар» як «парадигмальний зсув», науковці [11] одночасно вказують на те, що
поряд з безперечними перевагами цієї технології існують небезпеки, пов’язані з
її використанням. Йдеться про те, що застосування сloud computing має доволі
привабливі фінансово-економічні мотиви для керівників підприємств, й навіть
цілих галузей промисловості різних країн. Одночасно долучення до сфери
«хмарних технологій» несе в собі реальні загрози для безпеки бізнесу у
довгостроковому періоді, що може розглядатись, як новий технологічний,
економічний, фінансовий і безпековий виклик початку ХХІ ст.
Отже, сутність названого мегатренду двоїста. У позитиві, насамперед,
економія матеріальних ресурсів і бізнес-часу. Останнє особливо значимо в
умовах прискорення всіх господарських процесів і зумовлено інформаційною
глобалізацією. В негативі – небезпека для бізнесу, що виникає внаслідок
залежності від провайдера.
М. Кастельс попри те, що настання «інформаційної епохи, економіки та
суспільства» оцінювалось ним як позитивний тренд, зробив низку застережень.
Зокрема він вказав на те, що за названих умов трудова вартість заміщується
інформаційною. Науковець відзначив, що одним з найбільших викликів
інформатизованому глобальному суспільству може стати меритократия13, яка
не є однозначно сприятливою для розвитку, оскільки в такому соціумі
надвисоким стає ризик монополізації, що проявляється у такій найбільш
небезпечній його формі, як монополія на знання, а отже, як монополія на владу
(передусім, економічну, політичну та ідеологічну). Також він визначив загрози
розвитку сучасного суспільства, які несе «інформаційний капіталізм».
М. Кастельс підкреслив, що капіталістичний спосіб виробництва, який,
внаслідок застосування мережевих технологій, стає надзвичайно гнучким і
поєднується з глобальною присутністю, здатний створити потужний виклик
сучасному суспільству через його особливу безжалісність та загарбництво [12,
с. 133–134].
У наш час суперечності «інформаційного капіталізму», на які свого часу
вказав М. Кастельс, проявились максимально наочно. В світовій економіці
відбувається жорстка конкурентна боротьба за перерозподіл названого
ринкового простору у сфері інформаційних і комп’ютерних технологій.
Внаслідок поширення «хмарних технологій», які до цього знаходились у різних
бізнес-сегментах ринкового простору, інтереси найбільших глобальних
компаній приходять у протистояння та загострюються. Нині ж кожна з таких
компаній зацікавлена у одночасному продукуванні та взаємній прив’язці як
13

Меритократия – від лат. meritus – гідний і давньогрец. κράτος – влада, правління
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хард, так і софт технологій.
За даними IDC (International Data Corporation) [13] світовий ринок
публічних «хмарних» послуг станом на 2013 р становив 45,7 млрд. дол. США і
за прогнозом до 2018 р. збільшиться ще на 23 %. За висловом аналітиків,
протягом цього періоду ринок очікує не просто конкурентне протистояння, а
справжня битва за лідерство та інновації. Остаточний поділ ринку, на якому
затвердяться провідні гравці, очікується в найближчі декілька років. Сучасний
сектор високих технологій (виробництво програмного забезпечення,
комп’ютерної техніки, систем зберігання інформації та мережевих комунікацій,
надання послуг зв’язку та обладнання для телекомунікацій, Internet-індустрія
тощо) представлений такими глобальними корпораціями як Apple, Cisco,
Hewlett-Packard, IBM, Intel, Microsoft та ін. Серед «гравців» ринку – як
консервативні компанії (наприклад, Microsoft, IBM), так і досить молоді та
агресивні (Facebook).
Проте боротьба за поділ світового ринку високих технологій та ІТ-ринку у
тому числі, – це лише перший рівень, на якому розгортаються суперечності
інформаційної глобалізації в рамках сучасної техніко-економічної парадигми.
Вищим за нього є рівень нового розподілу світу, тобто сфер впливу у світовому
господарстві, а разом з цим, – влади в цілому (політичної та ідеологічної).
Інтернет є потужним інструментом трансграничного впливу, але з появою
«хмарних технологій» він став безповоротно змінюватись. ТНК вже нині
створюють власні «хмарні» корпоративні інформаційні мережі, намагаючись
закріпити контроль за доступом до інформації та знань і автономно розширити
зону свого впливу в глобалізованій економіці та в глобалізованому суспільстві. У
наш час формуються також підходи до створення альтернативного Інтернету,
непідконтрольного ICANN14. Серед інституційних інструментів регулювання у
цій сфері слід відзначити діючі угоди інтернет-провайдерів про обмін трафіком
між своїми мережами (піринг) та протоколи обміну інформацією у мережах15.
Отже, класичний тип олігархії поступово перетворюється на олігархію
технократичну і одночасно інформаціональну та глобальну (за термінологією
М. Кастельса). При цьому фактично створюються передумови для глобального
(наднаціонального) управління на основі використання інформаційних
технологій і мережевих структур.
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КОРПОРАТИВНІ МЕРЕЖІ ЯК ОБ’ЄКТ ЕКОНОМІКОТЕОРЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ
Сучасний етап розвитку ринкового середовища характеризується
посиленням процесів глобалізації й інформатизації та загостренням
економічного суперництва як на національному, так і на міжнародному рівні. За
таких умов господарюючі суб’єкти змушені шукати нові способи адаптації до
постійних змін бізнес-оточення з метою виживання у конкурентній боротьбі.
Одним із таких способів є участь підприємств у різного роду мережевих
утвореннях, що дозволяє їх членам застосовувати у своїй діяльності найновіші
знання та інформацію, а отже й отримувати конкурентні переваги. Зважаючи на
необхідність переходу вітчизняної економіки на новий, інформаційний, етап
розвитку, зростає актуальність наукового обґрунтування участі українських
підприємств у структурах такого типу з метою залучення обмежених ресурсів
та здійснення інновацій, підвищення власної конкурентоспроможності на
світових ринках.
Термін «мережа» – це міждисциплінарне поняття, яке використовується
для позначення набору вузлів та взаємозв’язків між ними [1, с. 281]. Предметом
економічних досліджень мережі стали наприкінці ХХ ст. З економічної точки
зору, мережа розглядається як спосіб організації господарської діяльності, який
полягає у здійсненні координації та кооперації між підприємствами [2, с. 184].
В економічній літературі існують різні підходи до аналізу феномену
корпоративних мереж. Так, ідеолог постіндустріального суспільства
М. Кастельс застосовував цільовий підхід до пояснення природи
корпоративних мереж і зазначав, що вони утворюються «на перетині сегментів
цілей автономних систем» [3, с. 171]. Аналогічного підходу дотримується і
Р. Чішолм, який наголошував на тому, що учасники цих структур орієнтуються
на досягнення спільної мети.
У теорії галузевих ринків вони розглядаються як неповна чи змішана
форма квазі-інтеграції. Ключовими факторами, які представники даної теорії
використовують для аналізу ефективності мережевих бізнес-структур, є різні
види виробничих витрат, які залежать від обраного технологічного режиму:
економії від масштабу, від різноманітності, від спеціалізації та досвіду. Крім
того, вчені намагаються прослідкувати взаємозв’язок між обраним
технологічним режимом та типом мереж, в рамках яких взаємодіють компанії.
Наприклад, економія від спеціалізації та досвіду розглядається як важливий
фактор пояснення того, що навіть при існуванні істотної взаємозалежності,
мережа окремих компаній є кращим варіантом організації діяльності, аніж
повна інтеграція підприємств. Істотну роль у формуванні мережевих структур
відіграє економія від масштабу, метою яких є створення ресурсного фонду та
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надання спільних послуг (наприклад, горизонтальних франчайзингових угод,
угод про спільне виробництво). Економія від різноманіття може бути основою
для укладання домовленостей про спільне використання обладнання чи ноухау, зокрема ліцензійні угоди.
Представники історичного та еволюційного підходів (зокрема, Р. Нельсон)
роблять акцент на ролі технології, пов’язаних з нею витратах, та проблемі
навчання у формуванні корпоративних мереж. Вони зазначають, що саме в
рамках цих структур створюються найбільш сприятливі умови для
впровадження їх членами технологічних новацій.
У теорії організації (О. Вільямсон, Г. Тореллі, Дж. Бальцет, Дж. Вайєсті та
ін.) під корпоративними мережами розуміються оптимальні гібридні форми
організації господарської діяльності, які сприяють встановленню балансу між
властивостями ринкових та ієрархічних (внутріфірмових) форм координації.
О. Вільямсон вважав, що обмежена раціональність, опортунізм,
невизначеність та специфіка активів пояснюють існування особливого типу
контрактів. Підприємства різними шляхами намагаються здійснювати
трансакції, зокрема через використання ринків «витягнутої руки» (arm’s length
markets), на яких учасники не мають жодних контактів один з одним до
здійснення тієї чи іншої операції, та відхід від внутрішніх адміністративних
ієрархій. Учений довів, що через побудову тривалих економічних відносин з
іншими контрагентами, компанії можуть ефективно конкурувати, зменшуючи
свої трансакційні витрати без залучення значних інвестицій, що характерно для
ієрархічних моделей організації економічної діяльності.
В рамках теорії організації також було визначено перелік факторів, які
сприяють виникненню структур такого типу. Найважливішими серед них є:
1) зростання рівня ризиків та невизначеності;
2) специфічність активів учасників та частота взаємодії між ними;
3) можливість оцінки продуктивності діяльності та складнощі при її
здійсненні й контролі за нею;
4) наявність агентів, не схильних до ризику;
5) взаємодоповнюваність ресурсів та асиметричність їх розміщення;
6) висока ступінь взаємозалежності між компаніями;
7) значна кількість бізнес-одиниць, діяльність яких потребує спільної
координації; тощо.
Протилежного підходу до пояснення природи корпоративних мереж
дотримуються В. Пауелл та Б. Йоханіссон, які відстоюють думку про те, що
корпоративні мережі є окремим типом організаційних угод зі своїми власними
рисами та властивостями, які якісно відрізняються від ринкової чи фірмової
організаційної структури.
Намагаючись синтезувати зазначені підходи, А. Грандоні та Дж. Сода
зазначають, що корпоративні мережі є способом регулювання взаємозалежності
між компаніями, який відрізняється як від об’єднання їх у єдину господарську
одиницю, так від координації їх діяльності через ринкові сигнали (ціни,
стратегічні дії, таємні змови, тощо) і базується на коопераційній грі з
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використанням специфічних каналів комунікації між партнерами. Разом з тим,
вони відзначають, що характеристики цих утворень не є унікальними, бо вони
різною мірою поєднують у собі переваги внутріфірмової та ринкової взаємодії
[2, с. 184–185]. На нашу думку, саме підхід італійських учених є найбільш
виваженим і вважаємо, що саме об’єднання компаній у корпоративні мережі
дозволяє підприємствам використати сильні та нівелювати слабкі сторони
традиційних форм організації їх господарської діяльності.
Економісти, які аналізують феномен корпоративних мереж, зауважують,
що участь у будь-якій мережі для компаній є добровільною. Зазвичай, учасники
мережі знаходяться на значній відстані один від одного. Ще однією важливою
ознакою мереж, на думку вчених, є їх горизонтальний, а не вертикальний
характер. Це означає, що у цих утвореннях немає централізованого джерела
влади, а отже вони контролюються та регулюються усіма без виключення
членами. Таким чином, корпоративні мережі є децентралізованими,
неієрархічними структурами.
Р. Гулаті є представником соціального напряму у дослідженні
корпоративних мереж. Він проаналізував стратегічні альянси між багатьма
підприємствами та показав як відносини такого типу впливають на поведінку та
ефективність компаній. Вчений визначає стратегічні мережі як мережі, утворені
стійкими міжорганізаційними зв’язками, що мають стратегічне значення для їх
учасників. У широкому розумінні, вони включають у себе множину різних
об’єднань окремих бізнес одиниць, таких як стратегічні альянси, спільні
підприємства, довготермінові угоди між постачальниками та покупцями,
торгові асоціації, галузеві зони, франчайзинг, тощо. У цілому, участь у
стратегічній мережі дає можливість компанії отримати доступ до інформації,
ресурсів, ринків і технологій, а також сприяє отриманню переваг від економії
на масштабі та навчання. Крім того, це дозволяє їй диверсифікувати ризики і
аутсорсити певні організаційні функції чи певні види діяльності із ланцюга
створення вартості.
Дж. Джарілло трактує корпоративну мережу як довгострокову угоду між
різними за типом, але пов’язаними між собою підприємствами, що дозволяє
отримати конкурентні переваги у боротьбі з конкурентами поза мережею. На
відміну від вертикальної інтеграції, учасники мережі не є повністю
взаємозалежними, однак відносини, які встановлюються між її членами, є
істотними для кінцевої конкурентної позиції фірм.
Незважаючи на плюралізм підходів до пояснення сутності корпоративних
мереж, більшість учених-економістів зазначають, що вони відрізняються як від
формального злиття незалежних підприємств в одну бізнес-одиницю, так і від
неформальної змови чи координації цін конкурентів на ринку. Крім того, усі
вони зазначають, що утворення мережевих структур є наслідком провалів
ринку. Серед переваг цих утворень відзначається зниження як виробничих
витрат, так управлінських і трансакційних витрат.
Теоретичний аналіз корпоративних мереж, причин їх виникнення та
переваг, яких набувають їх учасники, дасть можливість застосувати науково
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обґрунтований підхід до запровадження та реалізації такої конкурентної
політики, яка уможливить створення сприятливого середовища для
функціонування мережевих структур у вітчизняних умовах. Систематизація
теоретичних здобутків у сфері дослідження корпоративних мереж та
використання світового досвіду їх формування повинні зайняти відповідне
місце при визначенні напрямів підвищення конкурентоспроможності
українських підприємств, а також при розробці стратегії розвитку України у
найближчій перспективі.
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РОЛЬ КЛАСТЕР НИХ ТА МЕРЕЖЕВИХ СТРУКТУР
В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ
Формування сучасної просторової моделі розвитку національної економіки
відбувається в складних умовах глобальних зрушень і різного роду соціальноекономічних трансформацій. Процеси децентралізації влади як форма реалізації
об’єктивних процесів зростання ролі економіки регіонів, міст, підприємств у
національній економіці передбачає використання сучасних моделей розвитку і
просторової організації економіки. Серед них виділяються кластерні утворення
і мережі, які уже продемонстрували на практиці свою ефективність в різних
країнах світу. Висока ефективність цих структур пояснюється, по-перше, тим,
що вони породжені глобалізацією, а, отже, об’єктивно відповідають сучасному
рівню розвитку економіки, і по-друге, – їх розвиток ґрунтується на досягненнях
новітніх ІТ-технологій. Тому їх впровадження дає найвищі ефекти у відкритій
економіці, яка інтегрована у світовий економічний простір. Трансформаційна
економіка України розвивається у даному напрямі, тому узагальнення досвіду і
виявлення шляхів впровадження кластерів і мереж у вітчизняну економіку є
важливим і актуальним.
Теоретичне обґрунтування процесу кластеризації отримали в роботах
А. Маршала, Й. Шумпетера, А. Вебера, Де Брессона, М. Портера та інших
дослідників. М. Портер зосередив своє дослідження на визначенні принципів та
умов забезпечення кластерами конкурентоспроможності. Він пов’язував
розвиток кластерів з географічною концентрацією підприємств, організацій,
установ, але при цьому не встановлював для кластерів жорстких просторових
рамок і вважав кластеризацію функцією простору, масштабу і часу [3]. В
роботах Р. Дерінгера і Д. Теркла обґрунтовані головні рушійні сили процесу
кластеризації. До них відносяться між фірмові відносини, що породжують між
фірмові альянси, регіональні фактори, некомерційні інститути [1, 2].
Об’єднання підприємств у кластери і мережі забезпечує їм підвищення
рівня конкурентоспроможності на ринках за допомогою зростання
інноваційності. Малі і середні підприємства в межах кластерів і мереж
отримують доступ до новітніх розробок і технологій. Великі підприємства за
допомогою кластеризації значно підвищують свою гнучкість.
С. Соколенко відзначає, що у кластерів і мереж спільних рис значно
більше, ніж відмінностей, але при цьому мережу він трактує як групу фірм, що
поєднуються з метою використання своїх особливостей, ресурсів, специфічних
переваг перед іншими для спільного функціонування при реалізації спільних
взаємовигідних проектів розвитку. Кластери ж, на його думку, поєднують
значно ширше коло учасників, зокрема інститути підтримки, виробничі і
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комерційні структури (виробники, постачальники, дистриб’ютори, регіональні і
національні уряди) [4, с. 88].
Кластери у даному контексті є більш широкими утвореннями. Вони
можуть базуватися як на географічній, так і на галузевій концентрації
підприємств. В їх межах можуть формуватися мережі економічного і
соціального плану. В результаті формується потенційно конкурентна економіка
за рахунок підвищення інноваційності та поглиблення спеціалізації. Кластери
створюють умови для рівноправного співробітництва і кооперації великих,
середніх та малих підприємств, дослідницьких організацій та урядових установ.
Вони більшою мірою відповідають умовам розвитку сучасних форм
конкурентної боротьби за рахунок виявлення специфічних потреб споживачів і
формування відповідних маркетингових засобів. Кластери забезпечують рівний
доступ до інвестиційних ресурсів, усуваючи проблеми, пов’язані з лобіюванням
інтересів тієї чи іншої галузі. Вони працюють на весь регіон чи національну
економіку, на всіх своїх учасників. Це свідчить про необхідність використання
даної форми організації сучасної економіки на її різних рівнях, яка у поєднанні
з мережевими ефектами забезпечує високі конкурентні переваги.
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CУТНІСТЬ ТА СПЕЦИФІКА СУЧАСНИХ
РЕНТНИХ ВІДНОСИН
Сучасні рентні відносини є складною системою взаємодій суб’єктів
ринкової економіки з приводу формування, розподілу (перерозподілу) та
використання (привласнення) рентних ресурсів і доходів у межах сформованої
інституційної системи. Узагальнення творів вітчизняних та зарубіжних
дослідників дозволяє виокремити їхні специфічні ознаки (рис.1). Сучасні рентні
відносини:
1. Є багатоаспектними, виходять за межі традиційних рентних галузей
та пов’язані з відтворенням природної ренти (земельної, гірничої, водної,
лісової, рекреаційно-туристичної тощо); економічної ренти (технологічної,
управлінсько-організаційної, фінансової, інтелектуальної, інформаційної тощо);
інституційної ренти (статусної, бюрократичної, політичної тощо).

Рис. 1. Специфічні ознаки сучасних рентних відносин
2. Формуються як під впливом об’єктивних (природних) умов, так і в
результаті цілеспрямованих дій економічних суб’єктів. Якщо природна рента є
порівняно стійким надлишковим факторним доходом, що виникає в процесі
використання обмежених та різноякісних (диференційованих) природних
ресурсів, то економічна рента (квазірента), як правило, формується внаслідок
перерозподілу вже створеного доходу, має тимчасовий характер і долається
силами конкуренції. Специфічними передумовами формування інституційної
ренти є монополізація владного ресурсу (політичних та адміністративних
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функцій) та інституційна неповнота розвитку ринкових відносин, що
виявляється в неефективному державному регулюванні економіки, існуванні
різноманітних бар’єрів та обмежень, що накладаються на трансакції.
3. Охоплюють всі стадії відтворювального процесу та різні рівні
економіки. В зв’язку з цим зауважимо, що сучасні дослідники приділяють все
більшу увагу рентним доходам, що формуються в сфері обміну. Так, Дж. Дайєр
та Х. Сінгх у своїх публікаціях використовують поняття «ренти відносин» як
наддоходу, отриманого в результаті реалізації відносин обміну. Нам думку
авторів, рента відносин створюється шляхом спільних ідеосинкразичних зусиль
партнерів завдяки розробці та застосуванню механізмів сумісного
використання знань у процесі укладання контрактів, залучення додаткових
ресурсів (людських, фінансових, інтелектуальних) та підвищення ефективності
управління міжфірмовими взаємодіями [6]. Урахування багаторівневості
рентних відносин дозволяє сучасним науковцям аналізувати локальну
(місцеву), регіональну, національну та світову (глобальну) ренту. Остання
формується внаслідок специфіки ціноутворення на світових ринках
(неспівпадіння світових та внутрішніх цін на певні види товарів і послуг) та
перерозподіляється між країнами-експортерами відповідно до інституційноорганізаційного облаштування зовнішньоекономічної діяльності.
4. Визначаються інституційними засадами реалізації прав власності на
рентопродукуючі ресурси. Найважливішою передумовою отримання ренти є
контроль доступу до обмежених ресурсів на основі чітко специфікованих та
захищених прав власності. «Природа народжує і вирощує звірів, рибу, худобу,
змушує корів давати молоко, курей відкладати яйця, дерева нарощувати
деревину і приносити плоди, насіння проростати, − зазначав відомий
австрійський дослідник Л. Мізес. − Той, хто володіє правом привласнювати це
відновлюване багатство, володіє постійним доходом» [2, с. 489].
5. Стимулюють рентоорієнтовану поведінку соціально-економічних
агентів та впливають на ефективність конкурентного процесу. На думку
відомого західного дослідника Дж. Б’юкенена, нині процес пошуку ренти
відбувається як у горизонтальному, так і в вертикальному розрізах,
породжуючи три рівні конкуренції за привласнення цього наддоходу, а саме: (1)
конкуренцію між виробниками, які інвестують кошти в придбання для себе
пільгових умов діяльності; (2) конкуренцію між чиновниками та політиками в
органах державної влади і управління; (3) конкуренцію між одержувачами
державних субсидій, дотацій, кредитів тощо [1, с. 24]. При цьому пошук ренти
може мати активний характер, пов’язаний з захопленням привілейованого
становища та зменшенням конкуренції через систему незаконно отриманих
преференцій або бути пасивним, реалізуючись в сформованій державою
системі регламентацій ринкової економіки.
Наголошуючи на системності процесу пошуку ренти в сучасній ринковій
економці, А. Хіллман звертає увагу на те, що вдалий досвід ситуативної
рентоорієнтованої поведінки конкретного індивіда формує його схильність
постійно використовувати цю тактику, що, в свою чергу, перетворюється в
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усвідомлену стратегію цілеспрямованої рентоорієнтованої діяльності. Отримані
в результаті цього вигоди (за умов загального розуміння незаконності і (або)
моральної неприйнятності таких дій) стимулюють створення неформальних
інституцій, які підтримують і розширюють пошук ренти на рівні суспільства в
цілому. Наслідком цього може бути запровадження формальних інституцій
(нормативно-правових актів, законів), які уможливлюють та захищають
практику отримання контрпродуктивних рентних доходів [4, с. 340].
Підтвердженням цьому є емпіричні кількісні оцінки суспільних втрат від
неефективної ренторієнтованої поведінки економічних суб’єктів, згідно з якими
масштаби таких втрат значною мірою залежать від сформованого в країні
інституційного середовища. За підрахунками Е. Крюгер, втрати від пошуку
ренти за рахунок запровадження ліцензування імпортних операцій в Індії у
1964 р. становили 7,3% ВВП; у Туреччині в 1968 р. вони досягали 15% ВВП [7].
Водночас, на думку шведського економіста А. Ослунда, втрати від пошуку
ренти в Росії у 1992 р. дорівнювали 80% ВВП [3, с. 105]. При цьому
дослідження суспільних втрат від рентоорієнтованої поведінки економічних
суб’єктів, здійснені Д. Демірбасом на прикладі 20 країн світу, підтвердили, що
обсяги «пошуку ренти» і збитків від маніпуляцій з бюджетними коштами в
розвинених країнах втричі менші, ніж у країнах, що розвиваються [5].
Важливо зауважити, що постіндустріальні зрушення та урізноманітнення
рентних ресурсів і доходів у сучасній ринковій економіці сприяють
усвідомленню того, що рентоорієнтована поведінка може збільшувати не лише
суспільні втрати, але й суспільні вигоди. Прикладом таких рентних відносин
може бути пошук інтелектуальної ренти, що запускає механізм нарощування
обсягів виробництва наукоємних продуктів та активізації інноваційної
діяльності. У цьому контексті виявлення та запровадження дієвих механізмів і
конкретних інструментів подолання деструктивної та стимулювання
продуктивної рентоорієнтованої поведінки суб’єктів господарювання в
національній економіці повинно стати одним із пріоритетних напрямів
реформування рентних відносин в Україні.
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КРЕАТИВНІСТЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В
ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Сьогодні, в період трансформації суспільних відносин, та переходу до
постіндустріального суспільства, як ніколи актуальним, постає питання ролі
особистості в економічних процесах, її інтелектуальна діяльність та
креативність. Так як, сфера послуг починає превалювати над сферою
виробництва, нагромадження інтелектуального капіталу, витісняє потребу в
великому матеріальному виробництві.
Інтелектуальна діяльність особистості, стає своєрідним фактором
виробництва, продукуючи нові послуги на ринку. Вигоди, від функціонування
на галузевому ринку, отримують лиш ті індивіди, які якомога ширше і повніше
залучають творчість або креативність
Важливо розуміти різницю між цими поняттями. На думку Антонової,
творчість є вихідним положенням, а креативність похідним від нього. У свої
статті «Сутність поняття креативності: проблеми та пошуки» , автор визначає
креативність не стільки як певну творчу здібність або їх сукупність, скільки як
здатність до творчості. Таким чином дані поняття схожі, проте не
ідентичні [1, c. 2].
Дослідженням поняття креативності та креативної особистості займалося
чимало науковців. Так, творчі здібності розглядалися як творчий продукт
(Р. Арнхейм, Д. Тейлор, Р. Стернберг), як окрема здібність (Дж. Айзенк,
Дж. Гілфорд, Е.П Торренс, Д.Б. Богоявленська), як особистісна риса
(А. Маслоу, В.М. Дружинін) та як творчий процес (Д. Фельдман).
На думку А. Маслоу, темпи розвитку суспільства, останнім часом значно
прискорилися, а тому полягає необхідність у швидкому реагуванні людства, на
виклики сучасності. Прагнучи реалізувати свій інтелектуальний потенціал,
індивід вдається до творчого, нестандартного та креативного способу дії та
мислення. Таким чином, в результаті цієї інтелектуальної діяльності, індивіди
формують креативне середовище, кінцевою метою якого є підвищення
індивідуального та суспільного добробуту [2].
Креативність визначається і як «творчі можливості людини, що можуть
виявлятися в мисленні, почуттях, спілкуванні, окремих видах діяльності,
характеризувати особистість в цілому або її окремі сторони». А найголовніше –
вона допомагає при вирішенні життєвих проблем.
Важливо розуміти також, що будь-яка креативна ідея, винахід, теорія несе
за собою процес обміну. За умов ринкової економіки, креативність як
надважливий елемент створення продукту з більшою доданої вартості, несе
більші економічні вигоди для його власника.
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Сутність активної складової інтелектуального капіталу організації
(людський капітал) визначається на основі сутності людського капіталу,
створеного на рівні індивіда (використовується термін «інтелектуальні активи,
сконцентровані в людині» – «human-centred-assets»). [3, c. 55].
Активи людського капіталу характеризують уже сформовані та застосовані
у виробництві продуктивні сили (здібності) людини. Проте перш ніж вони
будуть застосовані, їх має бути нагромаджено та персоніфіковано у предметній
структурі продуктивних властивостей живої людської особистості, яка є
єдиним масивом компонентів людського капіталу. Точне визначення дає
Б. Леонтьєв, який вартість інтелектуальних активів людини ототожнює з її
інтелектуальним капіталом. Інтелектуальним капіталом того чи іншого суб’єкта
є вартість сукупності інтелектуальних активів, наявних у нього, включаючи
інтелектуальну власність, його природні та здобуті інтелектуальні здібності і
навики, а також нагромаджені ним бази знань та корисні відносини з іншими
суб’єктами» [4, c. 101].
Важливим елементом інтелектуального розвитку особистості є постійне
нагромадження знань. Це означає, що в постіндустріальному суспільстві весь
час існує потреба до розвитку, до отримання нових практичних знань та
інформації для реалізації їх на практиці. Накопиченні знання допомагають
сформувати потреби суспільства в цілому, або галузевого ринку зокрема, для
створення нового інноваційного продукту.
Як зазначає у своїй концепції Д. Белл поняття постіндустріального
суспільства є великим узагальненням. Його значення можна легше збагнути,
коли точно встановити п’ять вимірів або компонентів терміна[5]:
1. Економічна ділянка: перехід від товаровиробляючої до обслуговуючої
економіки;
2. Поділ населення за родом занять: перевага професійно-технічного класу;
3. Осьовий принцип: провідна суспільна роль теоретичного знання як
джерела нововведень і політичних формулювань;
4. Орієнтація на майбутнє: контроль технології і технологічної оцінки;
5. Ухвалення рішень: створення нової «інтелектуальної технології»
Перехід від виробництва до розвитку сфери послуг послужило поштовхом
до творчості та розвитку креативності. В індустріальну епоху, більшість
населення було зайняте у виробництві; творчі здібності особистості при цьому
ігнорувалися або не вважалися суттєвими. Сьогодні, креативність стає
найважливішим фактором у створенні інноваційного продукту з великою
додатковою вартістю та високою ліквідністю
Крім того, розвиток соціально-економічних відносин, спричинив процес
спеціалізації та зародження креативного класу. Його становлять представники
різних галузевих сфер діяльності, які здатні до нестандартного мислення у
вирішенні стратегічних проблем суспільства та задоволення їх же проблем.
Представники креативного класу весь час знаходяться в пошуку нових
знань, ідей та рішень. Основою політики та політичних рішень, з легкістю
можуть стати результати праці творчих людей або креативного класу.
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Важливим елементом креативності інтелектуальної діяльності в
постіндустріальному суспільстві є захист результатів творчої діяльності.
Мається на увазі: торгові знаки, патенти, бренди і т.д. Варто розуміти, що
важливою складовою постіндустріального суспільства є захист прав власності.
Таким чином, для привласнення того чи іншого винаходу, теорії, та взагалі
творчого продукту використовують вищезазначені інструменти захисту
інтелектуальної діяльності.
Як висновок, можна сказати, що в епоху постіндустріального суспільства,
роль креативності індивіда та його інтелектуальна діяльність вкрай важлива.
Вона є рушійною силою розвитку економічної системи. Крім цього,
креативність може стати джерелом збагачення індивіду. Натомість останній
створює інноваційний продукт, з високою часткою доданої вартості та високою
ліквідністю. Реалізовуючи свій товар індивід не тільки отримує власні вигоди,
проте він також сприяє економічному розвитку всіх членів суспільства загалом
та учасників того чи іншого галузевого ринку зокрема. Креативний клас тут,
виступає як рушійна сила прогресу, який здатний крім економічних успіхів,
через політичні інститути впливати на соціально-економічну ситуації в країні в
цілому.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ
ВРМ-СИСТЕМ
В
умовах
поширення
глобалізаційних
процесів,
ускладнення
зовнішньоекономічних зв’язків, подальшої структурної перебудови економіки
України успішна реалізація стратегічних цілей національних товаровиробників
значною мірою залежить від ефективного використання інформаційних
технологій та ресурсів. Традиційна фінансово орієнтована концепція
менеджменту, заснована на показниках фінансової звітності, має певні
недоліки, до яких слід віднести: наявність слабкого взаємозв’язку зі
стратегічним плануванням, відсутність не фінансових показників,
короткостроковість планування та інші. Тому Україна повинна перебудовувати
і пристосовувати свої структури, інститути, бізнес до вимог індустріальної
інформаційної технології. Інформатизація суспільного життя виступає
“каталізатором” прискорення прогресу, який так необхідний в умовах сучасної
економічної кризи в Україні.
Найважливішою ціллю інформатизації є застосування інформаційних
технологій у різних галузях економіки. Інформаційні технології створюють
принципово нові моделі управління, прогнозування, планування, які стають
вирішальним чинником економії часу, різкого зростання частки корисної,
творчої праці в життєдіяльності членів суспільства
Отже, сучасний бiзнес не може бути ефективним без використання
інструментальних засобiв бізнес-аналiтики. Для оптимiзацiї процесу прийняття
управлiнських рiшень та оцiнки можливих наслiдкiв у компанiях неохідно
впроваджувати BPM – системи (Business Performance Management).
В основi технологiї BPM лежить iдея безперервного циклу управлiння: вiд
визначення цiлей, моделювання майбутнього розвитку, планування дiяльностi –
до пiдготовки фінансової та управлiнської звiтностi. Стратегiя компанiї
визначає її плани, а постiйний монiторинг та аналiз виконання планiв формує
коригувальнi дiї, що забезпечують досягнення цих планiв в зовнiшнiх умовах.
На сьогоднi питання оптимiзацiї процесу управління ефективністю
діяльності підприємства постає i перед українським бізнесом. При цьому такі
BI – системи є основним інструментом не лише для великих корпорацій, але і
для будь-якого іншого бізнесу. Вони відіграють ключову роль в процесі
стратегічного планування компанії.
Слід відмітити, що певним стримуючим моментом впровадження
технологій BPM виступає ринок інформаційних технологій (ринок ІТ). На
сьогодні провідними незалежними інформаційно – аналітичними агентствами,
що займаються вивченням ринку програмних засобів, в т. ч. типу Business
Intelligence є:
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International Data Corporation (IDC);

Gartner Group;

Forrester Research Incorporation.
Ці агенції роблять постійний моніторинг ринку ІТ. Так, за оцінкою
Gartner, обсяг світового ринку систем business intelligence (BI) досяг $ 13,8 млрд
в 2013 році, що на 7% більше 2012 року. У наступному економічному циклі,
вважають в Gartner, основним драйвером стане аналітика великих даних (Big
data). Також на ринку BI продовжить відігравати значиму роль розвиток
хмарних, мобільних і соціальних інструментів. За їхніми прогнозами, до 2016
року ринок BI систем та аналітичних платформ залишиться одним з найбільш
швидко зростаючих сегментів світового софтверного ринку. Середньорічний
темп зростання цього ринку складе 7% в період з 2011 по 2016 роки. До 2016
року обсяг ринку може досягти $ 17,1 млрд. На сьогодні за оцінками аналітиків
Gartner близько 40 % бізнес – користувачів вже взаємодіє з бізнес – аналітикою,
а до 2020 року їх частка досягне 75% [1; 2].
І компанія IDC оптимістично оцінює перспективи ринку BI. За їхніми
звітами можна виділити цілий ряд факторів, які сприятимуть подальшому
зростанню ринку аутсорсингових BI послуг. По – перше, значна нестача
кваліфікованих фахівців на підприємствах, які потрібні для реалізації BI –
ініціатив, у тому числі математиків, безпосередньо бізнес – аналітиків, фахівців
за моделями даних, статистиків і наукових співробітників різного профілю. По
– друге, розвиток нових технологій і тісна інтеграція BI з соціальними
мережами і мобільними платформами зроблять інструменти бізнес-аналізу
доступними для широких категорій кінцевих користувачів. Однак, кінцевим
користувачам складно організовувати команди впровадження, а витрати на
необхідну інфраструктуру BI – систем найчастіше занадто великі для цієї
категорії клієнтів. «Провал» на кадровому ринку і відсутність необхідних
фундаментальних знань будуть підштовхувати все більше компаній до
залучення сервіс – провайдерів для забезпечення потреб в сфері бізнес – аналізу
в найближчому майбутньому, вважають в IDC.
Щодо розвитку ринку ВІ в Україні, то окрім систем бізнес-аналізу
представлені наступні локальні системи: «ІНТАЛЄВ: Корпоративні фінанси»,
«Ітан: Управлінський баланс», «КІС: Бюджетування», Bplan, PlanDesigner, ГМ:
«Оперативний фінансовий облік», Парус – Галактика та Miracle (Україно –
Швейцарське підприємство, розробник – НДІ Глушкова). Серед продуктів
бізнес – аналізу окремою ланкою виділяють рішення програмного забезпечення
з автоматизації процесів планування та консолідації. Більшість гравців ринку BI
пропонують своє рішення у цій сфері.
За оцінками експертів IDC, український ринок ІТ в 2014 році скоротився у
2 рази, під впливом таких факторів: спад економіки (реальний ВВП знизився на
15%), різка девальвація гривні (у 3 рази), системна корупція, зростання
фіскального тиску і глибока політична криза. За обсягами продажів в 2013 році
ІТ ринок України оцінювався в 4,121 млрд. доларів США. Для більшості
сегментів ринку BI 2014 рік позначився спадом [2; 3].
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Погіршення фінансової ситуації в державному, банківському та
корпоративному секторі в наслідок девальвації, значно звузило впровадження
BPM – системи, але компанії, орієнтовані на замовників за межами України,
продовжували планово оновлювати і розширювати парк ІТ – пристроїв.
Одночасно спостерігалася тенденція реструктуризації ринку і росту
окремих з сегментів. Чітко простежується приріст таких сегментів ринку, як: ІТ
консалтинг відповідно на 33,3%, ІТ аутсорсингу – на 38,4%, сегменту системної
та мережевої інтеграції – на 10,6%. Незважаючи на нелегкий для ІТ – ринку
2014 рік, ми поділяємо сподівання аналітиків IDC і очікуємо певну стабілізацію
ринку ІТ України в 2016 році за умови припинення військових дій та виділення
грошової допомоги з боку міжнародних фінансових інститутів (МВФ, ЄБРР
тощо). Певне пожвавлення ринку можливе через наявність сьогодні значного
відкладеного попиту в державному секторі, впровадженням енергозберігаючих
технологій, зближенням з ЄС і впровадженням сучасних інформаційних та
телекомунікаційних технологій (зв’язок 3G / 4G). Сприятливим фактором для
розвитку ринку ІТ буде і зростання напрямку хмарних послуг (SaaS), ІТ –
аутсорсингу та
інших
сервісів
і
технологій,
спрямованих
на
скорочення/оптимізацію витрат.
Таким чином, в інформатизації суспільства створення сприятливого
середовища
та
забезпечення
конкурентоспроможності
національних
підприємств на ринку ВІ мають стати орієнтирами державної політики при
формуванні стратегії економічного розвитку України. Це особливо актуально в
контексті інтеграції України до Європейського Союзу та прагнення посилити
позиції країни в глобальній конкуренції на світовому ринку.
Список використаної літератури
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Вищий навчальний заклад Укоопспілки
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАЦІ В УМОВАХ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ
ЕКОНОМІКИ
На різних етапах розвитку суспільства визначальну роль відіграють різні
види ресурсів: сировина (до-індустріальне суспільство), капітал (індустріальне),
інформація (інформаційне), технологія (технократичне, гіпертекстове, цифрове,
мережеве, віртуальне), знання та інтелектуальна праця (постіндустріальне).
Віртуалізація економічних, політичних, культурних та соціальних відносин
призводить до формування нового типу суспільства – віртуального.
Дослідженню проблеми віртуалізації суспільних явищ як процесу
трансформації постіндустріального суспільства присвячені наукові праці таких
видатних вчених як Ж. Бодрійяра (концепція «занепаду реальності»),
А. Крокера, М. Вейнстейна (теорія виникнення віртуального класу), А. Бюля
(теорія віртуального суспільства), М. Паетау (теорія віртуалізації), Д.В. Іванова
(концепція віртуалізації суспільства), М. Уотерса (дослідження «віртуального
простору»), У. Бека (виникнення поняття «віртуальна економіка»), С. Сассена і
Г. Арігхі (концепція віртуалізації економічної діяльності), Р. Робертсона
(теоретичні дослідження «віртуального» в процесах глобалізації), Ф. Хемміта
(теорія віртуальної реальності).
Інноваційні технології значно розширюють можливості для реалізації
сучасного віртуального бізнесу, оскільки революційним шляхом змінюють
спосіб, місце та час роботи. Постійне вдосконалення технологій, особливо у
сфері бізнес-комунікацій, впливає на зміни в організації праці. Наприклад, цикл
створення нового дизайну автомобіля 5 років тому складав 60 місяців, у наш
час цей процес займає 24 – 36 місяців [1].
Швидке зростання нових технологій змінює форму праці майже в кожній
галузі. Віртуалізована форма праці характеризується відсутністю або
модифікацією однієї або декількох ознак класичних трудових відносин: появою
нетипових трудових договорів з працівниками, які виконують роботу
дистанційно – надомниками, фрілансерами тощо, і гнучким правовим
регулюванням віртуалізованих відносин. У наш час ряд бізнес-процесів
трансформується з реальної економіки у віртуалізовану й потребують лише
управлінської участі з боку людини.
Розвиток віртуалізованої економіки створює для суспільства новий
економічний простір і дозволяє переорієнтуватися з малоефективної роботи на
інтелектуальну та творчу діяльність. Особливість діяльності сучасної корпорації
полягає у тому, що чим вище рівень її технічного оснащення, тим важливішою
стає роль людського фактора. Саме тому віртуальні організації залежать
виключно від праці людей, без яких їх системи і технології не функціонують.
407

ПАРАДИГМАЛЬНІ ЗРУШЕННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ ХХІ СТ.
Нові технології впливають на зміну робочого простору, який дедалі стає
віртуальним. У сучасному світі робочий простір (віддаленість працівників один
від одного) визначається швидкістю комунікацій, а не одиницями виміру
відстані, оскільки нові технології дозволяють вирішувати значну частку бізнеспитань у віртуальному офісі без фізичного переміщення працівників. У наш час
«фізичний» офіс компанії є лише допоміжним засобом і більшість проектів
виконується у віртуальному просторі: ведуться перемовини, вирішуються
поточні завдання, розробляються стратегії, створюються інженерні та
дизайнерські проекти, відслідковуються обсяги продажу та запаси товарів на
складі, здійснюються банківські операції, а також управління логістикою та
навігацією, проводиться діагностика пацієнтів та ін. Операції, які здійснюються
за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, є більш масштабними,
ніж ті, які можна виконати шляхом фізичного переміщення та особистих
зустрічей. Таким чином, швидкість бізнес-процесів залежить не від фізичного
переміщення працівників, а від швидкості прийняття ними рішень, руху
інформаційних потоків та потужності технологій. У віртуалізованому
постіндустріальному суспільстві швидкість праці – тим вища, чим менше рухів
здійснює інтелектуальний працівник [2].
Віртуалізація простору об’єднує не лише високо розвинуті регіони, а й
країни, що розвиваються, оскільки талановиті працівники та роботодавці не
завжди знаходяться в єдиному географічному просторі. Пошук
висококваліфікованих кадрів у мегаполісах ускладнюється високим рівнем
конкуренції за інтелектуальних працівників між корпораціями, які працюють в
одній галузі, і схильністю співробітників до періодичних змін роботи у
пошуках кращих умов праці. Тому однією з причин переходу до віртуального
способу ведення бізнесу переважної більшості IT-компаній є необмежений
доступ до найцінніших кадрів. Наприклад, у фірмі «Basecamp» (до 2014 р.
«37signals»), яка займається розробкою програмного забезпечення, зі штабквартирою в Чикаго, віртуально працюють спеціалісти у галузі підтримки
клієнтів зі штату Тенесі, програмісти з Айдахо, дизайнери з Оклахоми. Тобто з
36 співробітників лише 5-6 працюють в офісі компанії «Basecamp». Дизайнери
відомої компанії-виробника меблів і обладнання для дому та офісу «Herman
Miller Inc.» (штаб-квартира Мічиган, Нова Зеландія) працюють виключно
віртуально з 10 різних міст США. Колектив компанії-фотобанку «Fotolia»
(штаб-квартира Нью-Йорк) складається з 80 віртуальних працівників, половина
з яких працює віддалено з 22 країн світу. Кожен 10 співробітник компанії
«Jellyvision Inc.», яка здійснює розробку інструментів для інтерактивного
зв’язку з відвідувачами сайтів, працює віртуально [3].
У постіндустріальному віртуалізованому світі суспільним багатством
володіють не ті країни, яким належить ресурс простору, а ті, які здатні
організовувати час і впливати на пришвидшення життєвих темпів. Чітке
розуміння та ефективне використання сучасного темпу життя у віртуалізованій
економіці зумовлює підвищення продуктивності праці, і, як наслідок, є
запорукою майбутньої конкурентоспроможності бізнесу. Основним критерієм
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успішного ведення бізнесу у віртуальному середовищі стає вміння керівництва
використовувати різні темпи праці віртуальних співробітників, а не
дотримуватися єдиного, оскільки основним завданням є встигнути удвічі
більше за однаковий проміжок часу.
У сучасному суспільстві гнучкість часу проявляється у його здатності до
індивідуалізації [2]. Віртуальний працівник самостійно управляє загальним
ресурсом часу, виходячи з поставлених завдань, власних уявлень про роботу та
можливостей її виконання, тобто використовує суспільний час таким чином, щоб
реалізувати власні індивідуальні стратегії й мати можливість підключатися та
відключатися від колективних соціальних потоків. Крім цього, співвідношення
робочого часу і відпочинку визначається працівником індивідуально в залежності
від освіти, професії, соціального статусу, місця проживання, національності,
культури, релігії і традицій. За рахунок залучення до віртуального простору
працівників з різних часових поясів та різних професій у віртуальному суспільстві
одночасно співіснують різноманітні темпи індивідуального часу, а їх раціональне
використання призводить до збільшення розриву у розвитку між «компаніямипіонерами» та «компаніями-послідовниками».
Прийняття на роботу віртуальних працівників дозволяє компанії не лише
працювати у різних країнах світу, а й у різний час, тобто працювати асинхронно.
Асинхронізація праці виникає внаслідок співпраці людей, які перебувають у
різних часових поясах, що дозволяє віртуальним компаніям працювати 24
години 7 днів на тиждень. Віртуальні компанії мають ефективно налагоджену
дистанційну систему організації праці. Така система дозволяє обслуговувати
клієнтів з різних країн світу протягом усього робочого дня, і навіть частково
охоплює інші часові пояси, що сприяє збільшенню кількості проведених
транзакцій, і як наслідок призводить до зростання прибутковості віртуального
бізнесу.
Віртуальна праця залежить від налагодженої системи комунікацій як між
керівником і підлеглими, так і між членами віртуальної команди. Під час
роботи у мережі важливого значення набувають навички роботи з людьми. Така
особливість праці у віртуальному просторі – це, переважно, зміна ступеня
інтенсивності роботи, ніж виду діяльності, у порівнянні з традиційними
компаніями. У зв’язку з цим, виникає необхідність у тому, щоб комунікації
всередині компанії були максимально розвинуті, а важлива бізнес-інформація
оперативно надходила у ті віртуальні офіси, де вона потрібна саме в цей час.
За результатами проведеного дослідження випливає висновок про те, що у
сучасній економіці на основі швидкого розвитку інноваційних технологій
змінюються форми зайнятості, праця стає переважно дистанційною і не
обмежується географічним простором та часом, а її ефективність залежить від
налагодженої системи комунікацій у віртуальному просторі. Необхідно
зазначити, що технологічне ускладнення бізнес-процесів вимагає від більшості
корпорацій залучення висококваліфікованих кадрів. Цей, загальний для всіх
учасників ринкових відносин, підхід до формування кадрового складу набуває
для віртуалізованих суб’єктів бізнесу значення одного з провідних принципів
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не тільки кадрової політики, а і господарської в цілому. Йдеться про те, що
механізм мережі дозволяє компаніям максимально оптимізувати відбір кадрів.
Отже, працівниками таких (віртуалізованих) компаній стають найбільш
продуктивні фахівці, висока віддача на інтелектуальний капітал яких краще за
будь-які інші ресурси забезпечує сталість, конкурентоспроможність та
прибутковість підприємств в умовах глобалізованої економіки.
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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ
СУПЕРЕЧНОСТЕЙ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
На сьогоднішній день, більшістю провідними в західних країнах
дослідниками, теорія постіндустріального суспільства сприймається не тільки
як течія в соціологічній теорії, а ще й як методологічне підґрунтям соціальноекономічної системи. Унікальність цієї концепції полягає насамперед у тому,
що вона надає в розпорядження науковцю певний загальний інструмент, не
задаючи жорстких рамок, які були притаманні іншим доктринам.
Як і передбачав Д. Белл – основоположником даної парадигми, суспільство
масового споживання породжує сервісну економіку, а в її рамках найбільш
швидкими темпами стала розвиватися інформаційна економіка. Однак,
концепція постіндустріалізму не наводить аналізу причин розвитку
індустріального, а потім і постіндустріального суспільства. Зміна однієї форми
суспільства іншою розглядається як даність, а не як процес, якому характерно
певна внутрішня логіка і відповідна структура суперечностей.
Таким чином для пізнання закономірностей функціонування сучасної
економічної системи, що перебуває в постійному процесі розвитку, необхідно,
перш за все, дослідити сутність суперечностей в умовах функціонування
суспільної системи, зокрема, в нероздільному тандемі економічної на
соціальної систем.
Одна із визначальних причин зміни парадигми політико-економічних
дослідженнях є втрата автономії економічної системи та зростання уваги до
нерозривного співіснування соціальної та економічної систем.
В таких умовах, існування економічних та соціальних суперечностей, які
притаманні
новим
господарським
процесам
в
умовах
розвитку
постіндустріального суспільства, дозволяє нам стверджувати, що в систему
координат сучасної політичної економії, що «збагатилася» предметом та
методологією різних політико-економічного дослідження, потрібно включити
основні суперечності інформаційного суспільства, як стадії розвитку в межах
постіндустріальної парадигми [1].
Необхідно зазначити, що дослідження суперечностей соціальної системи
постіндустріального та індустріального суспільних укладів у взаємодії із
суперечностями економічної системи відповідних укладів виключає
абсолютизація пояснення соціальних суперечностей тільки економічними
чинниками (незмінне сприйняття їх через боротьбу класів) − оскільки це не
єдине пояснення численних конфліктів постіндустріального суспільства.
Взаємини між суперечностями економічної і соціальної сфер характеризуються
впливом економічних відносин на соціальну структуру суспільства і на
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соціальні групи, а також зворотнім впливом системи соціальної нерівності на
економічні процеси [2].
Для висвітлення формування системи економічних та соціальних
суперечностей саме інформаційного суспільства вважаємо за необхідне
наголосити, що для поділу економічної системи ми виходимо з розділення
історичного розвитку суспільства на три основні стадії: до-індустріальне
суспільство, індустріальне суспільство і постіндустріальне суспільство (в його
межах розглядається інформаційне суспільство). Уточнюючи даний поділ, слід
зазначити три основні «економічні епохи»: доіндустріальна (традиційна)
економічна епоха, індустріальна економічна епоха, постіндустріальна
економічна епоха (в межах якої формується інформаційна економічна епоха)
[3, с. 200].
Спроба найбільш точно позначати етапи в розвитку суспільства таким
терміном як «епоха» викликана тим, що використання поняття «суспільство»
(до-індустріальне, індустріальне, постіндустріальне суспільство) приводить до
складнощів у характеристиках різних його фаз і позначенні цих етапів як різних
типів суспільства, що може не відповідати дійсності. Незрозумілим стає також
позначення самої парадигми та теорії, коли ми називаємо їх
постіндустріальними, що розкриває суть тільки останньої з трьох фаз.
Позначення такої концепції має включати в себе вказівку на етапи, на які
розділяється суспільний розвиток, а зовсім не вказівка на останню стадію (або
на одну зі стадій).
Отже, найбільш точним тут буде термін «економічна епоха». Термін
«епоха» вказує на тривалий етап у розвитку людської цивілізації, а термін
«економічна» – в тому числі і на «індустрію» – як на сферу, яка виступає
основним критерієм для поділу всього розвитку суспільства на три етапи.
[4, с. 31–35].
Такий підхід дає можливість сконцентрувати увагу на політикоекономічних аспектах людського буття, що включають аналіз на рівні
економіки, соціології, політології, права та соціальної філософії, а інші
аспекти – зокрема, культурно-ціннісні аспекти цивілізації, де привалює
культурологічний, філологічний, мистецтвознавчий аналіз залишаються на
задньому плані, хоча повністю і не вилучаються з розгляду проблеми.
Зробивши попереднє уточнення, в подальшому дослідженні ми однак
будемо дотримуватись вже сформованої традиції – використовувати термін
«суспільство» в межах постіндустріальної парадигми. При цьому також буде
враховано сферний підхід, що розглядає інформаційну економічну сферу як
підсистему інформаційного суспільства, що має власну структуру, складові
якої, у свою чергу, є підсистемами інформаційної економічної системи.
Аналізуючи систему інформаційного суспільства загалом та інформаційної
економіки зокрема зазначимо, що основою поділу структурних рівнів складає
індивід, який реалізує свої економічні потреби і здібності через спільну
діяльність з іншими людьми.
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Розкриваючи сутність інформаційного суспільства на наш погляд не
можна обійти феномен інформаційної революції, яка є центральною
передумовою та істотною характеристикою розвитку постіндустріального
суспільства. При цьому, науково-технічна революція є базовою передумовою,
без якої не могло б статися й інформаційної революції, а фінансова революція є
свого роду «надбудовних» фактором у виникненні інформаційної економіки,
що визначив її особливість на перших етапах становлення і показав її реальні
напрями розвитку, пов’язані з розвитком інновацій по всьому ланцюжку
соціально-економічного розвитку сучасного суспільства. Наступ інформаційної
епохи пов’язано з інформаційною революцією, яка охопила розвинуті країни
світу на початку 1970-х рр. Інформаційна революція сприяла формуванню
інформаційного суспільства, а разом з ним – появі теорій інформаційного
суспільства.
Отже, такі зміни, що сталися на рубежі ХХ початку ХХІ ст.
характеризуються розвитком технологічного способу виробництва, в умовах
якого крім збільшення ефективності використання ресурсів, у випадках з
інформаційним ресурсом, в умовах становлення інформаційної економіки,
призводить до необмеженої кількості доступної інформації та мінімальних
витрат на її тиражування (існує зовнішня протилежність цій тенденції –
суб’єктивізм у сприйнятті інформації: корисність, здатність засвоєння та
розуміння, в залежності від наявних знань людини), що в сою чергу забезпечує
потенційне зростання. Це зміщує увагу із матеріального й фінансового на
людський та інтелектуальний капітал (що можуть бути поглинуті фіктивним
капітал, бюрократією та масовою культурою – сферою, де утилітарні
матеріальні та культурні цінності не створюються, де переважно виробляються
і відтворюються фіктивні блага, призначення яких – обслуговування
трансакцій, продукування та трансформація одних фіктивних форм в інші).
Також набирають значення процеси усуспільнення, соціальні аспекти розвитку
суспільства починають домінувати над суто економічними внаслідок масового
застосування інтелектуальної праці. Відбувається формування певних
ціннісних установок – матеріальний аспект мотивації економічної діяльності
знижується та заміщується нематеріальними чинниками, заперечуються
особистісна та майнова залежності, що відповідає вимогам подальшого
технологічного розвитку суспільства.
Узагальнюючи можна сказати, що в межах інформаційної економіки як
складової інформаційного суспільства внутрішніми чинниками формування
економічних та соціальних суперечностей є такі, що включають, з одного боку,
відтворення інформації та знань в економіці (інтелектуальні чинники), з іншого
– вплив інформації на відтворення інших елементів економічної системи
(освітньо-кваліфікаційні чинники та ціннісно-психологічні чинники) та, з
третього – суспільно-економічні відносини, що при цьому виникають (чинники
усуспільнення та відособлення). В межах всієї системи інформаційного
суспільства внутрішніми чинниками формування суперечностей є крім
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зазначених ще низка соціальних, інституціональних, культурних чинників, які в
свою чергу можуть взаємодіяти та взаємно підсилюватися.
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Memorial University of Newfoundland, Canada
BETWEEN THE WEST AND THE EAST: UKRAINIAN ECONOMIC
THOUGHT AT THE CROSSROADS
The process of nation-state building is still ongoing in today’s Ukraine. It started
with the Act of declaration of independence of Ukraine in 1991, but it is far from
being over 24 years later. The country is still defending its independence, including
by military means. The military and geopolitical dimensions of the fight for
independence tend to overshadow its intellectual dimension, unfortunately. An
element of the sustainable (as opposed to failed) nation-state refers to a space for
economic debates at the national level that may eventually contribute to the
emergence of a distinctive economic thought.
The well-known maxim in science, publish or perish, has had a particular
translation for Ukrainian scientists in general and economists in particular: in order to
survive in academia, one must publish either in the East (in Russia), or, even better,
in the West (in Western Europe and North America). Among the articles that scholars
affiliated with Ukrainian universities and academic institutions have managed to
publish in the scholarly journals indexed in the Web of Science, the most
authoritative scientific database in the world, economic manuscripts represent a tiny
fraction (see Table). This pattern is common for the most post-socialist countries.
Some gains made during past five years do not suffice for changing it, apparently.
Works of Ukrainian economists are not highly visible in eLibrary, the Russian
scientific database, either.
An explanation for this lack of visibility (not to speak about impact measured,
inter alia, by the number of citations) refers to the differences in priorities – in the
West, in the East and in Ukraine. In the West, efforts to make economics a
paradigmatic science abound. T. Kuhn defines scientific paradigm as ‘the body of
beliefs (one) could take for granted’ [3, p.88]. The body of beliefs that mainstream
economists tend to take for granted includes ‘stable preference, rational choice, and
equilibrium structures’ [1, p.5]. For an emerging economy that is far from conditions
of stability these assumptions seem to be too restrictive. Attempts to remain within
the range of beliefs that the other mainstream economists would share also explains
the drift into predominantly applied research that avoid asking difficult theoretical
questions.
In the East, economists have their own priorities regarding the topics that are
important and publishable. The ideas of sovereignty – political, but also economic –
attract Russian social scientists’ attention. For instance, eLibrary lists (as on
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26.08.2015) 188 articles on the topic ‘sovereign democracy’ and 120 articles on the
topic ‘sovereign market’. The issue of sovereignty certainly rings a bell for those
interested in studying the process of nation-state building.
Table
‘Number of scholarly publications included in the Web of Science, selected
countries, 1991-2015’
Ukraine Russia

Poland

Lithuania

Total
125159 739018
430229 36695
In the area of economics 1535
2778
3771
2017
(% of Total)
(1.2%) (0.4%)
(0.9%) (5.5%)
Past five years, 2011- 924
1049
1817
843
2015
(%
of
all (60.2%) (37.8%) (48.2%) (41.8%)
publications in the area
of economics)
Source: Web of Science Core Collection on 26.08.2015

Kazakh
stan
8910
313
(3.5%)
264
(84.3%)

Two obstacles prevent Ukrainian economists to contribute to this discussion of
sovereignty in Russia, however. First, the Russian discussion focuses almost
exclusively on the sovereignty of Russia itself. Second, sovereignty represents only
one form of nation-state building. M. Fouclault differentiates in this regard
sovereignty, discipline and security as three alternative techniques that power holders
may use in order to assert their control over a country. ‘Sovereignty is exercised
within the borders of a territory, discipline is exercised on the bodies of individuals,
and security is exercised over a whole population’ [2, p.11]. In the other words, the
exclusive focus on sovereignty prevents social scientists from studying the entire
range of techniques of power that underpin the process of nation-state building. The
issues of territory (including the question of reshaping or protecting national borders)
then overshadow everything related to the control of human bodies and various
processes.
The concept of security looks particularly promising for economic research.
With its help one can show, for instance, how to control individuals and their
behaviour by shaping interactions on the market in a particular manner. Instead of
explicitly allowing or prohibiting certain actions, it is possible to design interactions
on the market in such a manner that they will bring outcomes desired by the power
holders. The strategy of gatekeeping is a case in point: by controlling access to the
market (or any other field of interactions) the power holders decide the ratio of
buyers and sellers, which enables them to capture rents and to further enhance their
power [4]. The concept of security also allows finding strategies of resistance to the
power that takes mostly unobservable and indirect forms.
In the present conditions Ukrainian economists have three options: (i) to accept
rules of the game on the Western market for scholarly publications by deliberately
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omitting most issues relevant to the process of nation-state building; (ii) to accept
rules of the game in the Russian academia by denouncing the idea of the Ukrainian
nation-state and ignoring several important aspects of nation-state building and (iii) to
develop their own intellectual space for discussing economic aspects of nation-state
building in the Ukrainian context as well as in the other national contexts [6]. By
choosing the third option, Ukrainian social scientists and economists in particular
would be able to intellectually contribute to the ongoing process of nation-state
building in their country. A nation-state without its own intellectual life and debates
is hardly possible.
The option of developing the space for Ukrainian economic debates does not
exclude the publication of Ukrainian economists’ works either in the West or in the
East. The opposite is true: the existence of vivid and healthy intellectual debates at
the national level would eventually attract attention of foreign scholars and enhance
their willingness to learn more about these debates. After all, the issues of nationstate building could be of interest not only in the post-soviet countries, but also in
Latin America, Africa and some other regions of the world.
Practical steps in this direction may include the following. First, the creation of a
national scientific database indexing publications in the leading Ukrainian scholarly
journals will reduce information costs of searching relevant information. The
experience of eLibrary suggests that such database shall not be too inclusive,
nevertheless. On the other hand, it is necessary to avoid considerations of personal
and group loyalties when selecting periodical titles (and, eventually, monographs and
dissertations) to be indexed in the database.
Second, there is a need for reforming the process of peer-review. Open
intellectual debates are possible when the only criterion for participating in them
refers to the merit of a contribution as opposed to the considerations of network
membership, administrative resources and so forth. The system of random selection
of reviewers might eventually help minimize the impact of reviewers’ personal and
group biases [5]. The other solution refers to open on-line review as a step preceding
the formal publication.
Third, in the current conditions research subventions and grants are very scarce.
The scarcity of research funds only increases the importance of transparency and
fairness in their distribution. In order to minimize the impact of personal/group
loyalties when awarding research grants, it is necessary to rely on open competition
and the reformed process of peer-review, as outlined above.
Fourth, truly free debates are impossible without the security of jobs in
academia. The system of tenure (permanent employment after 4-6 year trial period)
represents an institutional precondition for academic freedom [5].
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ВПЛИВ ІНСТИТУЦІЙНОГО ГЕНОТИПУ НА ТРАНСФОРМАЦІЙНІ
ПРОЦЕСИ В ЕКОНОМІЦІ КРАЇНИ
Актуальність пропонованого дослідження полягає у визначенні та розгляді
причин, за якими впровадження формальних ринкових інститутів в
пострадянські трансформаційні економіки набуває суперечливого впливу на
соціально-економічні процеси. Багато в чому це пояснюється антагонізмом
формальних та історично і культурно обумовлених неформальних інститутів, і
першочергово порушує питання панівного у суспільстві інституційного
генотипу. Запропонований термін є референтним до таких дефініцій як
соціально-економічний генотип та економічний менталітет.
Концепція соціально-економічного генотипу, була розроблена в 1990-х рр.
російським економістом Є. Маймінасом, який визначив, що підґрунтям
соціально-економічного генотипу виступає система соціально-економічних
інтересів і конструкція культури даного суспільства, перетин яких синтезується
в системі цінностей, яка у свою чергу конкретизується в парадигмі соціальної
поведінки і персоніфікується в системі норм і стимулів [1, с. 293]. Водночас
вищезазначена категорія є спорідненою у своєму трактуванні до поняття
менталітет, і ці поняття одночасно інтегруються, коли досліджуємо стабільне
суспільство, а трансформація структури соціально-економічного генотипу
пояснюється з точки зору інституційної теорії, як механізм інституційних змін.
Іншими словами, якщо менталітет характеризується як універсальна
матриця, що надає інформацію про специфіку національного у соціальноекономічних відносинах, то соціально-економічний генотип представляє
проекцію менталітету на економічні відносини в їх динамічному стані
мінливості й розвитку. Що стосується безпосередньо змісту саме економічної
ментальності, то, на думку вітчизняного економіста Т. Гайдай, її основу
становлять такі основні структурні елементи як: цінності, мотиви, норми,
зразки економічної поведінки і соціальної взаємодії у сфері господарської
діяльності; ціннісно-мотиваційне ставлення до праці й багатства; уявлення про
сприйняття та надання переваги певним організаційним формам
господарювання; стереотипи споживання; ступінь сприйняття закордонного
досвіду [2, с. 4].
Ґрунтуючись на етимології запропонованого терміна, зосередимо увагу на
сучасних дослідженнях з еволюційної економіки, які, в тому числі,
представлені еволюційними моделями соціально-економічних процесів на базі
біологічної епістемології. Однією з вихідних проблем еволюційної
епістемології є виділення інституційної одиниці соціально-економічної
еволюції на основі генотипу, під яким розуміється вся сукупність «економічних
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генів». Одночасно, якщо під економічними генами розуміти «одиницю»
спадковості, що обумовлює розвиток певних ознак і властивостей економічної
системи і контролює формування кінцевих результатів господарювання, то
економічний генотип визначається як система генів, яка охоплює минулий
економічний досвід і соціально-економічну пам’ять, зафіксовані в соціальноекономічній культурі даного суспільства, і які, в першу чергу, проявляють себе
у діючих неформальних інститутах.
Разом з тим еволюційна економіка, ґрунтуючись на принципах мінливості,
відбору і спадковості, а також на поясненні процесу спостережуваних змін у
системі взаємодії вищевказаних параметрів, поняття спадковості вживає в тому
сенсі, що неформальні інститути, які збереглися протягом певного соціальноекономічного періоду, у подальшому виявлятимуть свої властивості й в
наступному історичному етапі. Даний умовивід підтверджують моделі
інституційної динаміки, що були запропоновані Р. Нельсоном та С. Вінтером
[3], і базуються на процесах подібних до генетичних конструкцій. Зазначені
вчені акцентують увагу на тому що, якщо фірми з досконалішими генетичними
структурами будуть домінувати на ринку, то вони матимуть ключовий вплив на
подальші зміни в інституційному середовищі. При цьому за аналогією до
біологічної еволюції, де наслідуваним елементом є гени, то у пропонованій
економічній еволюції наслідуваним елементом окреслюються рутини.
У той же час, якби і природній, і соціальний світ синхронно і
безконфліктно еволюціонували, то існувала б можливість синергії, симбіозу та
спільної еволюції між ними. Зокрема, в екології співеволюція спирається на
одночасність еволюції видів або екосистем, що взаємодіють, тоді як соціальноекономічна співеволюція означає взаємне коригування і розвиток
функціональної сукупності живих організмів і середовища їхнього існування та
економічної системи людської спільноти. Звідси, адаптація, процес відбору,
«інституційне
налаштування»
економічних
систем
на
подальше
функціонування, ґрунтується на ресурсному природному фундаменті, який
коеволюціонує протягом людської цивілізації. Гуцульське відгінне скотарство,
азійська рисова культура, трипільська землеробська економіка є прикладами
того, де ресурсні підвалини в значній мірі є людським артефактом. У свою
чергу, соціально-економічні системи відображають ті інституційні особливості
та обмеження, що накладаються ресурсами, від яких вони залежать. Тому, без
сумніву, регіон проживання у поєднанні з історичним минулим формує й
різноманітні генотипічні риси характеру. Що стосується регіональних
антрополого-психологічних генотипів в Україні, то вітчизняні вчені, зокрема
провідний науковий співробітник Інституту народознавства НАНУ С. Сегеда,
вирізняють такі основні типи українців з огляду на зовнішність і риси
характеру. Загальний генотип яскраво виражений на тлі європейських народів і
визначається
як
«центрально-український»,
«український»
або
«подніпровський», риси якого є характерними для 60-70% жителів нашої
країни. Разом з цим у цьому загальному типі існують регіональні «відтінки»
українців, хоча і без чітко окреслених меж: південна антропологічна зона –
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нижньодніпровсько-прутський тип; центральна антропологічна зона –
центрально-український та дунайський типи; північна антропологічна зона –
поліський, волинський та верхньодніпровський типи; західна антропологічна
зона – карпатський тип [4].
Водночас, соціально-економічна еволюція на підґрунті інституційного
генотипу відрізняється від біологічної домінуючими чинниками щодо
запровадження правил, звичок, стереотипів та алгоритмів поведінки, які
поширюються шляхом наслідування, навчання і заборон. Зазначене є більш
прийнятним з соціальної і інституційної точки зору, аніж відтворення людської
поведінки в соціально-економічній сфері безпосередньо шляхом копіювання
або природного відбору на основі спрощеного статевого розмноження.
Також необхідно враховувати, що соціальна еволюція здійснюється через
передачу навичок та інформації не тільки від біологічних батьків індивіда, але й
від великої кількості прародичів. На думку Ф. Хайєка [5, с. 345], найважливішої
спроможністю, якою, поряд з вродженими рефлексами, людський індивід
наділений генетично, це його здатність протягом навчання здобувати навички
переважно шляхом наслідування. Людина стала мислячою істотою завдяки
засвоєнню традицій (інститутів) – тобто того, що полягає між розумом і
інстинктом. Ці традиції, у свою чергу, беруть свій початок не тільки від
здатності раціонально інтерпретувати спостережувані факти, а й від
традиційних способів реагування. Вони, насамперед, надають раду людині,
яким чином вона має себе поводити, і чого вона не має права робити ні за будьяких обставин навіть за умови потенційного зиску. При цьому орієнтуємось на
те, що людина є соціальною істотою і може існувати лише в межах соціуму.
Тобто в такій інтерпретації доцільно порівняти інститути Д. Норта з
«генотипом» в межах «фенотипу» організаційної структури, який визначаємо
як комплексну сукупність ознак і властивостей конструкції організації, що
сформувалася в процесі її еволюції. Водночас «організаційний фенотип»
започатковується в результаті взаємодії спадкових властивостей генотипу
організації і умов інституційного середовища.
Для більш детального розуміння концепту інституційного генотипу з
урахуванням
домінуючого
інституційно-культурного
середовища
систематизуємо його вертикально-рівневу структуру з урахуванням
структурного рівня інституційного генотипу та обсягу поняття:
1) індивідуальний інституційний генотип – стереотипи мислення, образи
пам’яті, алгоритми поведінки економічних суб’єктів; 2) інституційний генотип
рівня фенотипів – рутини, кодекси, меми, інструкції щодо економічної
поведінки, які спрямовують і модифікують господарську діяльність фірм та
домогосподарств; 3) регіональний інституційний генотип – домінуючий
специфічний інституційний генотип, що переважає у певному регіоні країни;
4) домінуючий інституційний генотип – інституційний генотип, що є панівним
в економіці певної країни, зокрема: орієнтований на індивідуалізм
(підприємницький генотип), орієнтований на колективізм (патерналістський
генотип), клептократичний, азійський диктаторський.
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Таким чином можна зробити такий узагальнюючий висновок: процес
інституційних змін є еволюційним явищем. Аналогічно до
генетичної
побудови в біологічній науці, саме інституційні конструкції визначають
ключові чинники розвитку суспільств та їхню здатність до адаптації за
обставин, що постійно змінюються. Інститути мають ключову квазігенетичну
особливість – довгостроковість, а їхня селекція відбувається в інституційній
динаміці. Кінцевими цілями цього процесу в довгостроковій перспективі є
запровадження відповідних інститутів та «правил гри» у соціальноекономічному устрої, тоді як поточними – фенотипічні організаційні форми.
При цьому необхідно зважувати й на те, що кожне суспільство має домінуючий
специфічний інституційний генотип, який співвідноситься з соціальноекономічною моделлю, відповідає системі базових і комплементарних
інститутів, визначає поведінку економічних суб’єктів та окреслює подальший
соціально-економічний розвиток країни.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ МЕНТАЛЬНОСТЬ УКРАИНЦЕВ
В ИЗМЕРЕНИИ Г. ХОФСТЕДА
Трансформационные изменения, которые охватили постсоциалистические
страны в конце ХХ в., стали исторической точкой переосмысления
доминирующих представлений о социально-экономическом развитии как
процессе, в ходе которого постепенно сотрутся различия между странами и мир
подойдет к положительному «концу истории» – или в виде полной и
окончательной победы коммунизма (теория марксизма), или вследствие
универсальной победы либерализма (неоклассические концепции). Время
показало, что общего, характерного для всех стран пути развития не
существует: каждая страна имеет свою специфику, которая во многом
определяется её историческим прошлым. Перед экономической наукой стала
проблема выявления этой специфики, её оценки и учета при проведении
институциональных реформ.
Первые попытки решения данной проблемы были предприняты
Г. Хофстедом, который предложил исследовать социокультурные ценности как
основу ментальности народа через проведение социологических опросов и
расчет специальных индексов [1]. Этот подход был развит Р. Хоузом,
Р. Инглхартом и Ш. Шварцем [2–4], а начиная с 70-х гг. ХХ в. был положен в
основу мировых исследований ценностей в рамках проектов WVS, GLOBE,
CISMS, ESS и др. Более чем 40-летняя практика подобных исследований
позволила проследить связь между ценностями и моделями социальноэкономического развития отдельных стран. Оказалось, что только в тех
странах, где доминируют либеральные ценности, сложились и эффективно
функционируют модели с преобладанием рыночных регуляторов. Во всех
других – либеральные реформы успеха не имели.
Исследование украинской ментальности по методике Г. Хофстеда VSM 08
было осуществлено авторами статьи в октябре 2009 – августе 2010 гг. в рамках
научно-исследовательского проекта «Экономическое сознание украинского
общества в период трансформационных изменений» ГВУЗ «НГУ» (номер
государственной регистрации 0110U005381). Объём выборки составил 2058
респондентов. Исследованием были охвачены все области Украины по пяти
регионам страны в количестве, опрошенных согласно доле проживающего там
населения. Респондентами выступили разные по образованию, возрасту,
профессии и социальному статусу слои населения, из которых 53,9 % составили
мужчины и 46,1 % женщины. В таблице 1 приведены значения показателей
Г. Хофстеда, полученные в результате проведения опроса.
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17,94
26,65
–13,84

28,05
46,86
–11,99

25,16
28,49
–8,73

18,69
27,56
–5,39

4,81

2,19

–2,90

10,51

8,36

5,88

4,08

7,92

0,72

–1,00

6,23

6,54

36,13
9,34

38,27
11,99

43,98
28,75

31,73
8,24

31,88
–1,62

34,81
–0,65

Причерноморский

24,10
27,89
– 3,38

ДонецкоПриднепровский

22,79
31,49
– 8,67

ЦентральноУкраинский

Северо-Восточный

Дистанция власти (PDI)
Индивидуализм (IDV)
Маскулинность (MAS)
Избегание
неопределенности ( UAI)
Долгосрочная
ориентация (LTO)
Терпимость против
сдержанности (IVR)
Монументализм (MON)

Украина

Показатели

Западноукраинский

Таблица 1
Значение показателей по методике Г. Хофстеда VSM 08 для Украины

Дистанция власти (PDI) характеризует сложившиеся отношения иерархии
в обществе. Это своеобразная оценка авторитаризма – там, где большая PDI
власть рассматривается как наиболее важная часть жизни, причем акцент
делается на принудительную власть. Культуры с низким показателем PDI
игнорируют властную дифференциацию – для них важнее компетентность
власти, уважение к личности и равенство. Украина демонстрирует низкие
показатели PDI, что связано с особыми историческими условиями её развития.
Принадлежность этнических украинских земель к различным государствам
выработали на протяжении длительного исторического периода в сознании
украинцев очень специфическое отношение к власти – «буйный»
индивидуализм и неподчинение. Региональные различия объясняются более
частой сменяемостью геополитического фактора. Так, на протяжении своей
истории западноукраинские земли значительно чаще в сравнении с другими
регионами подлежали инкорпорации в состав различных государств. Южные
же земли были колонизированы относительно поздно и в силу сложившихся
социально-экономических и политических условий привлекали к себе более
подвижное и свободолюбивое население. Поэтому наименьшие параметры PDI
характерны именно для Западной Украины (17,94) и Причерноморья (18,69).
Индивидуализм характеризует степень, в которой поощряются
индивидуалистические тенденции в противоположность коллективистским. По
этому
показателю
современная
Украина
выглядит
не
очень-то
индивидуалистической – её IDV 31,49. Даже Западная Украина, за которой в
общественном сознании закрепился статус индивидуалистической культуры
западноевропейского образца, продемонстрировала достаточно умеренный
показатель (26,65), чего не скажешь о Северо-Восточном (46,86) регионе.
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Такой результат вполне объясним, поскольку Северо-Восточный регион
включает в себя Слободскую Украину, которая в историческом плане
отличалась особым общественно-политическим строем и самобытной
культурой. Вплоть до ХІХ в. здесь развивалось сельское хозяйство, основанное
на индивидуальной наследственной собственности. Именно в этом регионе
дольше всех просуществовали либеральные традиции. Поскольку в целом
украинцы характеризуются одновременно низкими PDI и IDV, то мы можем
утверждать, что они не готовы принять в качестве легитимной авторитарную
власть, хотя и к либерализму обнаруживают незначительную склонность.
Это подтверждает показатель маскулинности (MAS), в основу которого
заложены традиционные гендерные различия между мужчиной и женщиной.
MAS отражает то, насколько в обществе выражено мужское начало (большая
агрессивность, настойчивость, самоуверенность, успех, состязательность) или
женское – солидарность, сотрудничество, меньшая ориентированность на
успех, забота о слабых, поддержание теплых личных отношений. Средние
показатели MAS (– 8,67) по всей выборке еще раз подтверждают исторический
факт, что Украина никогда не была патриархальной страной и в силу этого
базируется на взаимной зависимости и служении друг другу.
По индексу избегания неопределенности (UAI), который отражает
способность общества справляться с тревогой и стрессами, вызванными
неопределенностью, мы имеем (4,81) по всей выборке и наименьший параметр
(–2,9) по Западной Украине. Это говорит о высоком уровне толерантности к
неопределенности, принятии любых изменений и разногласий, высокой
склонности к риску. В силу этого украинцы не сильно ощущают потребность в
формальных правилах и готовы их нарушать из прагматических соображений.
По параметру долгосрочная ориентация (LTO) мы имеем 4,08 всей
выборке и наименьшее значение показателя (–1,0) по Северо-Восточному
региону. Учитывая тот факт, что данный показатель отражает то, насколько
общество проявляет прагматизм и стратегически ориентируется на будущее,
мы вынуждены констатировать тенденцию жить сегодняшним днем, что
негативно сказывается на возможностях устойчивого развития.
Индекс терпимости против сдерживания (IVR) показал превалирование в
Украине терпимости (36,13), что характеризует нас как достаточно открытое
общество, способное проявлять толерантность к поведению и мнениям,
отличным от собственных, положительно воспринимать перемены и чужой
хозяйственный опыт. Индекс монументализма (MON) отражает способность
людей отстаивать свою собственную позицию в противовес гибкости
(адаптивности), которая указывает на приспособляемость. В Украине
наблюдается высокий уровень MON (9,34), что говорит о том, что украинцы –
это гордый народ, высоко ценящий собственное достоинство и свою
этническую отличность от других наций. Данная черта не дает оснований
надеяться на возможность быстрой смены базовых ценностей, что требует
серьезной работы по созданию как адекватных к ним институтов, так и
разработки особых направлений модернизации. Следует учитывать, что
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геополитический фактор в истории Украины всегда играл определяющую роль,
поэтому при формировании собственного независимого государства именно
«региональность» послужила точкой системного напряжения в трансформации
общества. Поэтому усилия государства должны быть сосредоточены на
достижении социального консенсуса, который может сформироваться только
на основе ценностей и исторических традиций, главной из которых для
украинцев является самосознание себя как отдельной нации. Учет
национальных особенностей позволит разрабатывать более адекватные
варианты реформ, что в перспективе значительно повысит эффективность
государственной политики, нацеленной на достижение долгосрочного
социально-экономического развития.
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ПАРАДИГМАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН В ІНФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ
Методологія парадигмального моделювання пов’язана з постановкою
нової проблеми (задачі) або пошуком нового методу її вирішення, з новим
формулюванням предмета, системи або програми наукового дослідження.
Застосування даного моделювання в дослідженні інституціональних змін
дозволить: в умовах інформаційної економіки врахувати особливості
перехідного процесу національної економіки; визначити можливості
функціонування і перспективи розвитку держави; внести адекватні об’єктивним
потребам суспільства інституціональні зміни.
Процес становлення тієї чи іншої парадигми характеризує як рівень
розвитку науки, так і економічної системи, що досліджується. Індустріальна
парадигма, яка панувала у період промислового перевороту та системи
масового виробництва, досліджувала соціально-економічні процеси з позицій
потреб індивідів того часу, які здебільшого мали матеріальний характер.
Подальший економічний розвиток, зміна мотивації та потреб, і, як наслідок,
суттєві суспільні трансформації 60-х років ХХ ст., спричинили зміни у науковій
парадигмі, що дало можливість деяким дослідникам назвати її
постіндустріальною. Сутнісною основою якої стала еволюція уявлень про
економічний (економіка знань) та суспільний (інформаційне суспільство)
розвиток, гуманізація суспільних процесів, підвищення ролі людського фактора
у господарській діяльності, трансформація цінностей тощо.
Необхідність усвідомлення інформаційної економіки як соціального
явища, що покликане вирішувати певні завдання суспільства, вимагає
ретельного вивчення існуючих до цього парадигм. І хоча на сьогодні не існує
однозначного підходу відносно концептуалізації економічних парадигм, у
сучасній філософії прийнято виділяти такі парадигми:
- традиціоналістсько-консервативна парадигма, основним елементом якої
є система «готових», «завершених» знань, вмінь і навичок, – пасивний суб’єкт у
господарській діяльності;
- технократична парадигма – організація спрямованих на ефективне
досягнення чітко фіксованих еталонів знань і досвіду. При цьому формується
світогляд, за якого спостерігається перевага засобів над метою, технологій
цивілізації над загальнолюдськими інтересами, техніки над цінностями;
- біхевіористська (раціоналістична) парадигма розглядає організацію як
шлях прийняття управлінських рішень з метою формування поведінки суб’єктів
ринку. Провідний принцип економіки – регулювання зовнішніх умов процесу і
реакція на нього організацій, які виробляють поведінковий репертуар;
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- гуманістична парадигма – ставить у центр уваги розвиток людини, її
інтелектуальні потреби і міжособистісні відносини. Ядро парадигми –
гуманістичний підхід до людини, допомога у її особистому зростанні.
Відбувається посилення цілеспрямованого виховного впливу на громадян,
прищеплення їм людяності, розвиток системи вічних життєвих цінностей, що
має вважатися найважливішим завданням держави.
Втім комплексною основою нового світу має стати цивілізаційна
парадигма економіки, що висуває проблему її транзитивності в контексті
сучасних проблем глобалістики. Транзитивність економіки у цьому контексті
означає поєднання головного – цивілізаційного базису з усіма наступними
характеристиками в їхньому зв’язку між собою, тобто цивілізаційного і
соціокультурного, а далі з інноваційними, гуманістичними, антропологічними,
синергетичними параметрами. Цивілізаційна парадигма дозволить реалізувати
нелінійно-цілісний та інноваційний підходи у вивченні економіки, виявити
взаємодію кросскультурної спрямованості соціальних змін, що відбуваються, з
транзитивним потенціалом, розкрити їх природу як системи, що
самоорганізовується.
Основними характеристиками парадигм вважають:
- функціональність (вказують напрямок, як сприймати і використовувати
інформацію);
- поширеність (існують у всіх сферах життєдіяльності);
- адаптивність (ефект парадигми змінює зв’язок між сприйняттям і
ціннісними орієнтирами);
- динамізм (від гнучкості цілеспрямованого альтернативного пошуку
нового способу дій до його протилежності – статики сталої парадигми);
- поліваріантність (будь-яка інформація недосконала, існує більше одного
варіанта правильного рішення);
- керованість (люди здатні свідомо змінювати парадигму).
Народження нової наукової парадигми, яке супроводжується розробкою
нових цілей, ціннісних орієнтацій, перебудовою методологічних, теоретичних,
світоглядних і технологічних основ з урахуванням нових фактів, що не
вкладаються в стару теорію (парадигму), як вважають, становлять дійсно
наукову революцію. Альтернативою традиційній парадигмі економіки є
інституціональна, яка стає в наші дні домінуючою тенденцією в усьому світі.
У теорії наукових досліджень категорії «парадигма» та «імператив» є
взаємозалежними і взаємообумовленими. Призначення імперативу полягає у
визначенні домінантного наукового напряму в конкретних історичних умовах
соціокультурного простору.
Деякі дослідники структури парадигми виокремлюють в ній дві складові:
самовдосконалення та інновацію. Дж. Баркер є прихильником виділення ще й
третьої складової – передбачення (прогнозування). Центром такої структури
виступає імператив. При цьому створюється модель парадигми, тобто
відбувається процес парадигмального моделювання.
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Підкреслимо, що визначення інституціональної парадигми особливої
актуальності набуває в контексті проведення інституціональних змін. В нашому
дослідженні будемо визначати парадигму як систему поглядів і уявлень, в
межах яких особистість сприймає оточуючий світ, усвідомлює себе в соціумі та
передбачає майбутні зміни, що має конкретні логічно пов’язані та
взаємообумовлені складові: онтологічну – імператив та гносеологічні –
інновацію, самовдосконалення, прогнозування.
В інформаційній економіці людина розглядається як носій людського
капіталу, який виявляє капіталізовану вартість його знань, досвіду, особистих
якостей з урахуванням вкладених в його формування, як фахівця, коштів.
Оскільки держава знаходиться на етапі переходу до економіки знань, інститути
індустріального
типу
можна
вважати
базовими,
а
інститути
постіндустріального типу – комплементарними. «Другорядність» даних
інститутів обумовлена історичними умовами розвитку соціуму: запізнілою
модернізацією, технологічним відставанням більшості галузей національного
господарства, нерівномірним розвитком територій, помилками і прорахунками
в державному управлінні, низькими в минулому темпами соціальноекономічного прогресу.
Отже, на основі аналізу розглянутих вище економічних парадигм
визначимо інституціональну парадигму як базову парадигму нашого
дослідження. Модель якої ми структуруємо у вигляді кулі, що має три рівні
(ядро і дві оболонки): перший рівень – жорстке ядро – імператив; другий рівень
– напрями діяльності та третій рівень – результати діяльності. Зазначимо, що в
так званих захисних оболонках ядра, постійно тривають зміни і вони не
обов’язково пов’язані зі змінами в «ядрі». Зміна «ядра» відбувається тільки зі
зміною соціально-економічної системи.

Рис. 1. Структурна схема моделі
інформаційної економіки соціальної держави

інституціональної

парадигми

Пропонуємо структурну схему моделі інституціональної парадигми
економічної системи інформаційного суспільства, ядром якої в якості
імперативу є людський капітал, другий рівень складають види діяльності:
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державне
регулювання
(відображає
вдосконалення),
інноваційне
підприємництво (аналогом для якого є інновації) та формування соціального
партнерства (як передбачення майбутнього), а третій рівень – це результати
названих видів діяльності – суспільство моралі та культури, економіка знань та
генералізована довіра до діяльності органів влади, політичних інститутів та
різних інституцій (рис. 1).
Сучасна методологія спирається на діалектичну філософію та логіку,
розкриття причинно-наслідкових зв’язків і залежностей у розвитку соціальноекономічних систем. Відповідно до засад інституціоналізму, відзначається все
більша гуманістична спрямованість цивілізаційного процесу, адже людина,
вирішивши проблему технологічних можливостей матеріального забезпечення
своїх потреб звертає увагу на постматеріальні потреби, органічне поєднання
об’єктивного і суб’єктивного, матеріального та ідеального. Тісний
взаємозв’язок індивідуального та суспільного і разом з тим забезпечення
багатоаспектності дослідження, вимагають від інституціональної парадигми
орієнтації на методологічний індивідуалізм у процесах дослідження і разом з
тим системності та тісної інтеграції економіки з рештою суспільних наук,
зменшення ступеня її автономності.
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Тернопільський національний економічний університет
ТЕОРЕТИКО–МЕТОДОЛОГІЧНИЙ МОДУС
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ АРХІТЕКТОНІКИ ОПОДАТКУВАННЯ
Однією з найбільш історично давніх та суспільно значимих сфер
економічної діяльності держави є оподаткування. Тому, дослідження його
специфіки, природи реалізації та генезису на різних рівнях економічного
розвитку суспільств, а також в контексті аналізу статики та динаміки,
інституціональної природи прояву є предметом наукового пошуку фахівців
мультиплікативних напрямів економічної науки. Впродовж останніх десятиліть
здійснювались неодноразові спроби формування парадигми оподаткування як
певного теоретичного універсуму, що забезпечував би врахування
методологічних засад розвитку науки, системного перегляду існуючих
концепцій, та побудови адекватного понятійно –категоріального апарату та
основі новітніх методів наукового пізнання в сфері фіску.
Досить модерним в цьому плані є концептуальний базис інституціональної
архітектоніки, сформований колективом вітчизняних науковців на чолі з
відомим українським теоретиком А.Гриценком, в трактуванні яких це певна
«структура інститутів, що утворюється з взаємозв’язків способу мислення та
дій людей, правил, норм, стереотипів, традицій, закладів та інших соціальних
утворень в їх співвідношеннях з суттю і загальним естетичним планом
побудови суспільної системи» [1, с. 32]. До формування її теоретичного
підгрунтя долучилися і інші вітчизняні науковці, зокрема: В. Дементьєв,
І. Малий., В. Мандибура, С. Степаненко, А. Чухно, О. Яременко та ін. [2].
Окремі дослідники досить ефективно адаптували дану концепцію до розробки
ряду суміжніх напрямів дослідження, в тому числі до розгляду закономірностей
функціонування та тенденцій розвитку інституціональної архітектоніки
оподаткування.
Пізнання інституційної архітектоніки оподаткування в розрізі
диференційованих інституціональних одиниць, що існують у певному просторі
і часі, а також процесів і зв’язків між ними вимагають комплексного
дослідження, складність здійснення якого зумовлюється багатоплановістю та
багаторівневістю об’єкту пізнання, необхідністю його належної онтологічної та
гносеологічної ідентифікації. Термін «інституційна архітектоніка» як
категорійна конструкція, що вміщує декілька рівнів понятійних структур, є не
чим іншим як системою елементів, які в результаті взаємодії утворюють цілісну
конструкцію, що відображає композиційну єдність та взаємозв’язок ієрархічних
складових. Елементи інституціональної архітектоніки, як динамічної
конструкції описуються наступними характеристиками: формою, що
представлена у вигляді певної конструкції; змістом, що відображає
взаємозв’язок елементів системи; просторово-часовим розміщенням, що
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характеризує зв’язок внутрішньої і зовнішньої сфер організації, як
співвідношення форми і змісту у визначений конкретний момент часу.
Зауважимо, що інституціональна архітектоніка оподаткування складається
з двох підсистем, представлених у вигляді формальних і неформальних
інститутів. При цьому, інститути оподаткування ми трактуємо як комплекс
формальних і неформальних норм, правил поведінки та обмежень, механізмів їх
здійснення з метою забезпечення реалізації і регулювання відносин відчуження і
привласнення різними рівнями державної влади частини доходів платників,
акумуляції її у централізованих фондах фінансових ресурсів для забезпечення
задоволення інтересів різних суспільних груп.
Згідно з правилом золотої пропоції передумовою правильної побудови
інституціональної композиції даного типу є співвідношення формальних і
неформальних інститутів. Першопочатково, на перших етапах зародження
інституціональних структур, безумовно більшою композиційною частиною
виступали неформальні інститути, існуючі у вигляді традицій, культурних
стандартів та усталених ментальних норм поведінки. Однак, в процесі
суспільного розвитку відбулася формалізація окремих, найбільш ефективних за
певних умов та результативних для відповідних пріоритетів стандартів
взаємодії, що на рівні інституціональної архітектоніки позначилося
переміщенням формальних і неформальних полюсів.
Авторське бачення інституціональної архітектоніки подано на рис. 1. у
вигляді візуалізованого модусу. Усвідомлюючи певну спрощену схематичність
такого представлення, все ж вважаємо, що воно відображає загальні
характеристики та форми взаємозв’язку інститутів, як особливих утворень
суспільної системи, що втілюючись в предметних, соціально –економічній,
ідеологічній та інших формах зумовлюють формування інституціональної
архітектоніки суспільства.
Формування і трансформація інститутів оподаткування здійснюється
завдяки запровадженню відповідних норм, як загальнообов’язкових
формально-визначених правил поведінки, встановлених уповноваженими
органами влади, що визначають межу допустимого у взаємодіях учасників
податкових правовідносин, та забезпечені державним примусом.
Інститут оподаткування зароджуючись на ранніх етапах цивілізаційного
розвитку, видозмінюючись в процесі суспільних трансформацій, в кінцевому
підсумку стає тим важливим суспільним інститутом, якому відводиться роль
конституційного
регулятора
пріоритетності
та
рівня
задоволення
різноспрямованих інтересів.
Країни, з розвиненими демократичними стандартами та досконалою
ринковою моделлю є найбільш наближеними до еталонної моделі
інституціональної архітектоніки. На відміну від них, для держав, які
перебувають на етапі «квантового переміщення» характерним є домінуванням
неформальних інститутів або їх зрощення з формальними, що унеможливлює
чітке розмежування їх суті, природи функціонування та класифікаційних
відмінностей. Однак, якщо формальні норми втілюють в собі тактичну та
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стратегічну форму реалізації податкової політики держави як уособлення її
податкової доктрини, то неформальні норми є результатом тисячолітньої історії
розвитку певної соціальної формації, відображаючи нашарування культурних
норм, ментальних особливостей та стандартів суспільних взаємодій. Соціальні
інститути будучи доволі різноманітними за приписуваними та здійснюваними
ними функціями є елементами єдиного, органічно та генетично визначеного
цілого, певної інституціональної системи що функціонує у вигляді цілісної
єдності, здатної до саморозвитку та самовідтворення.
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Рис. 1. Структурні елементи та взаємозв’язки елементів інституціональної
архітектоніки
Джерело: складено автором самостійно
Пошук способів підвищення ефективності норм оподаткування як ядра
інституціональної архітектоніки оподаткування, особливим чином залежить від
дієвості відповідних принципів їх реалізації. Тому, принципи оподаткування
будучи предметом пошуків науковців та практиків починаючи з часів
виникнення держави, зумовлюють існуючі в різних країнах світу відмінності
податкових систем за переліком податків, структурою податкової системи,
способами сплати і методами формування податкових баз, порядком
запровадження і відміни податків, формами реалізації податкового контролю.
Кожна
країна,
як
самобутня
соціально-економічна
система
характеризується особливою, неповторною сукупність методів, прийомів і
способів реалізації структур інституціональної архітектоніки, які на різних
433

ПАРАДИГМАЛЬНІ ЗРУШЕННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ ХХІ СТ.
ієрархічних рівнях надають функціонуванню податкового механізму заданий
формальними нормами напрямок і координують його відповідно до
встановлених ідеологічних та суспільних пріоритетів.
Одним з важливих аспектів інституціональноої архітектоніки є
співвідношення в ній ієрархічних і мережевих структур [3, с. 55]. Якщо
ієрархічні структури асоціюються з необхідністю, обов’язком та примусом, то
мережеві їх аналоги надають більшої свободи волевиявлення їх носіям,
створючи можливість функціонування в формально окреслених межах на
основі внутрішніх мотивацій. Тому, форма підпорядкування інститутів
визначає перебіг інституціональної еволюції.
Отже, інституціональна архітектоніка, виступаючи еволюційним
відбитком інституціональної структури суспільства, дозволяє не лише
усвідомити діалектичні взаємозв’язки та протиріччя її елементів, тенденції
інституціональних змін, але завдяки усвідомленню інституціональної місії
держави скеровувати та корегувати перебіг процесів в інституціональному
просторі соціально –економічної системи держави.
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ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
Кінець ХХ – початок ХХІ ст. характеризуються потужними змінами, які, у
свою чергу, викликали необхідність у зміні загальної конфігурації суспільноекономічних відносин як у контексті окремих держав, так і у глобальному
контексті. Зокрема, серед цих змін можемо виділити, по-перше, глобалізацію
та, по-друге, бурхливий розвиток технологій у інформаційній та
телекомунікаційній сферах. Ці чинники змусили по-новому оцінити роль та
місце окремих суб’єктів господарського процесу з точки зору ефективності
кожного з них за нових умов.
Глобалізація є основною системною характеристикою сучасної епохи.
Вона супроводжується формуванням єдиного ринкового простору,
взаємопроникненням ринків, виникненням транснаціональних систем і форм
господарювання, появою нових потужних гравців, які здатні задавати тон у
відносинах, встановлювати свої правила та в цілому визначати конфігурацію
системи економічних відносин. Усе це чинить відчутний вплив також і на
спосіб життя та культурне середовище, в результаті чого з’являються та
утверджуються універсальні цінності, які визначають принципи та норми
поведінки; посилюється стандартизація споживання, універсалізація культури,
гомогенізація світу. Ці особливості сучасного етапу глобалізації є джерелом
значних ризиків, які породжуються і, водночас, підсилюються через
взаємозалежність національних економік, через збільшення мобільності
факторів виробництва та швидкості передачі інформації. До цих ризиків
належать, передусім, нерівномірність та неефективність розподілу ресурсів,
«втеча» капіталу із виробничої сфери до фінансової, посилення диференціації
як серед споживачів, так і серед виробників. Та чи не найбільшу загрозу в
умовах глобалізації становить той факт, що проблемні явища, які виникають на
тій чи іншій ділянці світової економіки майже гарантовано переростають у
світові економічні кризи.
Усе перелічене становить чи не найскладніший виклик у першу чергу саме
для держави через комплексність проблеми, через необхідність бачити,
мислити та діяти глобально, залучаючи величезні матеріальні, фінансові та
інтелектуальні ресурси. Говорячи про державу, зазвичай мають на увазі
політику в межах певної юрисдикції, однак глобальні події, міжнародні угоди,
інтернаціоналізація економічних зв’язків, розвиток глобальної мережевої
комунікації чинять значний вплив на можливості держави та на спектр
інструментів, які вона може і повинна застосовувати. Так, люди сьогодні стали
мобільнішими, освіченішими та краще поінформованими щодо зовнішніх умов,
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ніж раніше. Крім того, залученість до глобальної економічної системи, з одного
боку, може посилювати регуляторні можливості держави через участь у
багатосторонніх угодах, але, з іншого боку, послаблює здатність держави
ефективно оподатковувати капітал та посилює вплив на монетарну та фіскальну
державну політику з боку глобальних фінансових ринків. Однак глобалізація є
викликом не лише для держави, але й для індивідів і фірм. І ефективна участь
держави безперечно здатна допомогти останнім подолати чи уникнути ризиків,
а також використати можливості, пов’язані із глобалізацією.
Поряд із глобалізацією та – дозволимо собі неформальні терміни –
«технологізацією», «інформатизацією» та «інноватизацією» як національних
економік, так і значної частини світового господарства особливо помітних
ознак та особливої важливості набуває ще один процес, визрівання якого
почалося у середині ХХ століття.
З точки зору соціальних контактів суспільство першої половини ХХ ст. не
відрізнялося значною інтенсивністю та поширеністю цих контактів та зв’язків.
Відповідно, центрами прийняття економічних рішень були такі одиниці, як
індивід, фірма чи держава.
Проте поширення у ХХ ст. таких соціально-економічних прав, як право на
створення профспілок, на ведення колективних переговорів з роботодавцями,
становлення і розвиток держави загального добробуту призвели до початку
абсолютно нового етапу у процесі формування і розвитку суспільної свідомості
і, як наслідок, до вищого рівня суспільної інтеграції. Крім того, бурхливий
розвиток інформаційно-комунікаційних технологій другої половини ХХ
століття призвів до зламу у свідомості багатьох учених і подарував науці такі
поняття, як «соціальна мережа», «мережеве суспільство», «соціальний капітал»,
«соціальна інженерія» тощо. Це знайшло своє відображення у численних
знаменитих працях таких постатей, як Дж. Ґелбрейт, М. Кастельс, Е. Тоффлер,
Ф. Фукуяма, Р. Патнем тощо. У цих працях індивід досліджується у
специфічному середовищі, особливість функціонування якого полягає у високій
мірі взаємозалежності окремих індивідів один від одного, яка, у свою чергу,
ґрунтується на довірі і, таким чином, сприяє утворенню соціальних груп чи
мереж, які діють, керуючись специфічною формою інтересу – груповим чи
суспільним – і утворюють іще один особливий сектор поруч із приватним та
державним – суспільний чи громадський, а також ще один особливий вид
суб’єкта діяльності, зокрема й економічної, який у літературі останніх років
досліджується під назвою «громадянське суспільство» і до якого нині все
більше зростає науковий інтерес.
Важливою рисою сьогодення також є відчутний перерозподіл влади як
економічної, так і політичної. Якщо зміщення центрів влади від політичних
акторів (держави, уряди) до економічних (великий бізнес, мультинаціональні
корпорації) відбувалось загалом ще з початку і особливо з середини ХХ ст., то
сьогодні ми стаємо свідками того, як значного політичного і економічного
впливу набувають такі інститути громадянського суспільства, як різного роду
добровільні неурядові та некомерційні організації громадян. «Багата та
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різноманітна мережа груп і організацій контролює як дії уряду, так і умови, у
яких індивідуальні цінності – терпимість, співчуття, громадянськість – можуть
бути виховані» [3, с. 48]. У своїй останній праці «Насилля і соціальні порядки»
Д. Норт у співавторстві із Дж. Уоллісом та Б. Вайнгастом, досліджуючи логіку
суспільного руху у напрямі соціально-економічної моделі, яку він називає
«соціальним порядком відкритого доступу», і яка ґрунтується на засадах
економічного розвитку і демократії, менше страждає від негативного зростання,
характеризується
верховенством
права,
захистом
прав
власності,
справедливістю та рівністю, наполягає на тому, що неодмінною рисою такої
моделі є «сильне і динамічне громадянське суспільство з великим числом
організацій» [3, с. 54].
На перший погляд, зовні цілі держави, бізнесу і суспільства не
співпадають, більш того, вони у певних випадках суттєво суперечать одне
одному. Наприклад, головною метою індивідуального підприємця є
максимізація прибутку, тобто реалізація приватного інтересу у чистому вигляді;
щодо держави, то головною її метою є забезпечення соціально-політичної та
економічної стабільності, тут маємо справу із яскраво вираженим суспільним
інтересом. У даному випадку за наявності очевидних суперечностей саме
громадянське суспільство, будучи і для економіки, і для держави середовищем
існування і функціонування, сприяє гармонізації відносин між приватним
бізнесом і державною політикою, визначаючи оптимальну структуру
суспільних потреб і сприяючи взаємній реалізації інтересів усіх трьох сторін.
Очевидно, що відносини між громадянським суспільством, економікою і
державою є відносинами взаємного впливу, залежності і проникнення.
Відносини у кожній парі суб’єктів (суспільство – економіка, суспільство –
держава, економіка – держава) є водночас і економічними, і соціальними, і
правовими. Кожен елемент даної тричленної моделі функціонує і розвивається
під впливом численних і економічних, і державних, і суспільних регуляторів.
Однак ключовим моментом є те, що сьогодні характер цих регуляторів
визначається якістю громадянського суспільства у конкретній країні. Саме
якість, розвиненість громадянського суспільства і його інститутів багато в чому
визначають рівень розвитку економічних відносин і зрештою ефективність
економіки в цілому.
Як бачимо, у сучасному світі, для збереження загальної ефективності
кожен гравець повинен змінити свою позицію у ієрархії відносин з іншими
суб’єктами суспільно-економічних відносин. Так, держава сьогодні особливо у
країнах із ринковою економікою починає усвідомлювати необхідність
поступитися своїм статусом «головного» гравця, який визначає, встановлює
правила і контролює їх виконання усіма іншими, на користь рівноправних
партнерських відносин не лише із бізнесом, але й у першу чергу із
громадянським суспільством, котре нині вже набуло значення впливового та
ефективного учасника господарського процесу. Запорукою ефективних
відносин держави з іншими суб’єктами є постійна комунікація всередині цього
партнерського зв’язку між державою, бізнесом та громадянським суспільством,
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яка дає усім його учасникам як розуміння дійсних поточних потреб суспільства,
так і усвідомлення персональної відповідальності за результати спільних та
індивідуальних дій.
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Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ ТРАНСФОРМАЦІЇ
ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ У «НОВІЙ ЕКОНОМІЦІ»
Розвиток науки зазвичай супроводжується її диференціацією, результатом
чого є поява різних напрямків і формування нових теорій. Це закономірний
процес, що відображає ускладнення об’єктів науки та наших знань про них.
Нова парадигма, нова філософія сучасної політичної економії включає в поле
об’єктів і предмету дослідження політичні інститути, соціальні, цивілізаційні
чинники економічного розвитку, які забезпечують якісну трансформацію
людини та суспільства, як умови та мети цього розвитку.
Ключовими інститутами, які є основою економічного розвитку на будьякому історичному етапі функціонування економічних систем і суспільства,
визнаються інститути власності, капіталу, праці, влади та мотивації. Жоден з
цих інститутів не зникає в процесі завершення життєвого циклу певної
економічної системи, її переходу з одного якісного стану в інший,
трансформуючи, водночас, свої форми прояву та функції, розвиваючи та
поглиблюючи сутність, забезпечуючи нову якість як економічного та
соціального розвитку суспільства в цілому, так і людини, зокрема.
Під впливом нової економіки формується новий за характером та
механізмам реалізації інститут власності, коли останній, не лише
ускладнюється за структурою (ієрархізується) і організацією (стає
мережеподібний), але й стає більше рухливий, набуваючи нових форм,
забезпечуючи їх правовий захист, прибігаючи до віртуалізації. А серед об’єктів
власності все більшу роль відіграють ті з них, котрі відображають фінансові,
правові, інституціональні елементи, здатні господарювати, приймати рішення
(економічні та неекономічні за своєю природою), перерозподіляти отриманий
дохід.
Економічна реалізація інституту власності в ринковій економіці містить
три рівні: реалізацію права власності; реалізацію обов’язкових правовідносин
власності та реалізацію економічного змісту власності. Серед величезної
кількості існуючих визначень прав власності, два виражають їх зміст
найточніше. З погляду виконуваної соціальної функції права власності є
певними «правилами гри», котрі регулюють взаємини між людьми із приводу
обмежених ресурсів, а з погляду їхнього внутрішнього змісту – як «пучки
правомочностей», котрими володіють окремі агенти [1].
У змісті поняття «форми реалізації власності» виділяються два підходи. У
вузькому значенні під формами реалізації власності розуміються конкретні
форми доходу (прибуток, рента, відсоток, орендна плата, дивіденд і ін.). У
більш широкому значенні власність реалізується в різноманітних відносинах і
формах соціально-економічного, юридичного й психологічного змісту.
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Саме форми реалізації роблять власність реально відчутною,
багатогранною, пов’язують її з системою різноманітних суспільних відносин.
Власність не є простим набором законодавчо закріплених майнових прав. Чим
складніші форми власності в економіці, тим складнішими і різноманітнішими є
інститути, що забезпечують її функціонування. Форми власності можуть як
доповнювати одна одну, так і вступати в конфлікт, дезорганізуючи економічні
процеси.
Наявність різноманітних форм власності дає підставу стверджувати, що
вони перебувають у постійному русі, зміні та розвитку. Розвиток форм
власності відбувається по спіралі, де на кожному витку ці форми збагачуються і
відтворюються в новій якості. Протиріччя в системи відносин власності, що
значно впливають на зміст інституту власності, можна розділити на три групи:
 протиріччя, що відображають невідповідність конкретних форм власності
специфіці техніко-технологічних процесів, рівню їхньої концентрації;
 протиріччя, що виникають усередині конкретних видів власності в результаті
розвитку та поглиблення розходжень, невідповідностей окремих елементів
їхніх внутрішніх структур;
 протиріччя, що виникають в процесі взаємодії різних форм власності як на
основі проведенням державою політики протекціонізму щодо певних форм,
так і на основі конкуренції між видами власності.
Остання чверть ХХ ст. і початок ХХІ ст. – час становлення нової
економіки, що проявляється як фінансова економіка з владним, монопольним
контролем фінансових структур і рентою як основною формою доходу; як
інформаційна економіка, що характеризується подоланням часу й простору
через можливість контролю з центру за збором і переробкою інформації,
привласнення її, та можливістю приймати глобальні рішення, що впливають на
основні параметри світової економіки. Нова економіка характеризується
наявністю так званого «власницького ефекту», що находить прояв в об’єктних
відносинах (власність на гроші, фінанси, на інформацію, рішення) [2, c. 112].
Разом з тим, унаочнюються роль, функції та можливості трансформації
інституту власності за умов якісних переходів, що відбуваються в процесі зміни
індустріального типу економіки постіндустріальним, інформаційним. Йдеться
про надзвичайну складність механізмів реалізації відносин, які охоплює
інститут власності та можливість розглядати цей інститут як сталий і, водночас,
мінливий, такий, що здатний до саморозвитку, і до появи нових якісних форм
прояву та реалізації, до трансформації сутності правил і норм поведінки
суб’єктів економічних відносин, які в ньому виражені [3, c. 133].
Нова економіка впливає на структуру інституту власності як складну
багаторівневу систему, у рамках якої виділяються територіальні, галузеві та
міжгалузеві рівні власності, починаючи з муніципальних і до національнодержавних, міждержавного та транснаціональних. Результатом такого впливу є
багатосуб’єктність власності, що розширює, ускладнює внутрішню структуру
суб’єктів власності, та вносить істотні корективи у її зміст.
440

МАТЕРІАЛИ ІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
По-перше, зміни, що відбуваються в новій економіці, зачіпають перелік та
склад об’єктів державної власності, змінюються цілі державної участі в
економіці та принципи регулювання.
По-друге, відбувається зростання обсягів і значення об’єктів споживчого
та споживчо-виробничого призначення. Це – електротехнічні, електронні,
інформаційні, транспортні, житлово-побутові й інші засоби, у яких втілюються
досягнення наукового, технічного, технологічного, виробничого та
інтелектуального прогресу. Функції власності на об’єкти подібного роду
проявляються не лише в поліпшенні умов і підвищенні якості життя, але й у
створенні передумов задоволення основних потреб ряду соціальних груп,
інтереси яких не пов’язані або мало пов’язані з підприємницькою діяльністю, з
володінням засобами виробництва.
По-третє, спостерігається зростання ролі відносин інтелектуальної
власності. Продукт інтелектуальної праці як об’єкт власності є специфічним,
оскільки головними засобами його виробництва виступають інтелектуальні,
творчі здібності людини. Інтелектуальна діяльність – це широкий спектр видів
духовної, наукової, технічної та технологічної творчості, а отже, в рамках нової
економіки формується особлива верства власників-інтелектуалів. Головними
суб’єктами власності в новій економіці стають не реальні власники, а власникиінтелектуали. Процес перетворення ідеї в матеріальні та духовні цінності, як і
самі ці цінності, є основою появи різних способів присвоєння залежно від
цілей, особливостей виробництва та необхідних для цього ресурсів.
По-четверте, істотне й неоднозначне значення для змін відносин власності
має посилення відособленості обороту грошового й фінансового капіталу як
об’єкта власності. Це обставина, розширюючи можливості переливу й міграції
капіталу, може сприяти розвитку інвестиційних процесів, глобалізації
економічних зв’язків. Зворотною стороною цього процесу є можливість росту
спекулятивного капіталу, переміщення більших грошових мас, здатних
дестабілізувати економічну ситуацію, як в окремих країнах, так і цілих
регіонах, про що свідчать фінансові кризи останніх років.
Розвиток нової економіки пов’язаний також із правами на володіння
нематеріальними активами. Активами і джерелами державних доходів є
власність держави на немайнові права. Мова йде про право ліцензування видів
комерційної діяльності, торговельних марках з використанням державної
символіки, а також електронних базах даних тощо. У новій економіці
матеріальна основа об’єктів власності трансформується в нематеріальну.
Ринкові маніпуляції з нематеріальною власністю стають у багато разів
прибутковішими за будь-які маніпуляції з матеріальними ресурсами. Саме з
нематеріальними активами пов’язується можливість забезпечення конкурентної
переваги на ринку. У перспективі саме власність на немайнові права стане
превалюючою в структурі економічних активів.
Підсумовуючи вищесказане, зазначимо, що досвід розвитку національного
господарства більшості країн наочно демонструє прискорення темпів
трансформації різних інститутів, особливо інституту власності.
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При цьому важливим є факт впливу трансформації інституту власності,
розвитку її сучасних інституціональних форм на якісний стан суспільства,
характер змін у системі економічних та соціальних відносин. Такі зміни,
відбиваючи процеси збагачення та урізноманітнення системи потреб, інтересів і
можливостей суб’єктів відносин власності, породжують нові форми їх
взаємодії, у тому числі з державою, трансформують та насичують новим
змістом функції останньої та цілі її економічної політики.
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КОНЦЕПЦІЯ НАВЧАННЯ І ПРОСУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА В
УКРАЇНІ
Повноцінне функціонування та цілеспрямований розвиток підприємництва
неможливий без належної інституціональної бази – складної сукупності умов і
чинників впливу на підприємницьку діяльність.
Інституціональне середовище визначає основний напрямок розвитку
системи, напрямок і швидкість інституціональних змін, а також ті орієнтири, на
основі яких відбувається формування і добір найефективніших економічних і
соціальних інститутів. Також треба виходити з розуміння того, що у проведенні
будь-яких інституціональних перетворень роль головного інституціонального
інноватора зберігається за державою.
Типовим прикладом неформального інституту, без якого неможливий
стабільний економічний розвиток, є мораль, особливості менталітету,
економічного мислення. Правила моралі зобов’язують суб’єктів діяти за
встановленими в суспільстві нормами і звичаями, поступати чесно, порядно,
відповідати за свої вчинки.
Розробка концепції навчання та просування підприємництва в Україні
повина впершу чергу враховувати особливості економічної ментальності.
Без яких економічних іститутів неможливо створити в Україні
підприємницький клімат. Перш за все це створення відповідного правового
середовища, яке виступає передумовою забезпечення суб’єктів підприємницької діяльності свободою економічного вибору та водночас визначає
ступінь їх відповідальності за господарську діяльність, а також сприяє
інноваційно-орієнтованій перебудові структури економіки, розвитку
високотехнологічних галузей виробництва.
На практиці отримання інноваційної ренти стає неможливим без
встановлення і надійного захисту прав власності. Інновація є суспільним
благом, для якого характерна властивість неконкурентності у споживанні:
доступність інформації для якого-небудь суб’єкта не знижує її доступності і
цінності для інших. Ця властивість вже сама по собі зумовлює труднощі
привласнення доходу. Тому визначення і забезпечення прав власності є
необхідною складовою формування правового середовища інноваційної
підприємницької діяльності.
По друге, удосконалення інституціонального середовища у сфері
інноваційної діяльності є важливою умовою активізації в Україні інноваційного
підприємництва. При цьому особливу увагу слід звернути на поліпшення тих
інститутів, котрі беруть участь в інноваційних процесах. Також треба виходити
з розуміння того, що у проведенні будь-яких інституціональних перетворень
роль головного інституціонального інноватора зберігається за державою.
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Саме держава має здійснювати функцію формування соціальноекономічного і психологічного середовища інновацій. Серед методів, за
допомогою яких активізується підприємницька діяльність через вплив на
неформальні правила, особливого значення набувають ідеологічні важелі.
Історичний досвід переконує у значній дієвості ідеологічного фактора примусу
підприємництва до новаторства.
Інституціональні умови розвитку вітчизняної економіки сформували
особливий тип підприємництва, для якого не характерні у повній мірі
ліберальні цінності. У свідомості більшої кількості господарюючих суб’єктів
домінуючими є стереотипи поведінки, які базуються на традиційних і
радянських цінностях, а саме: патерналізмі, відсутності схильності до
систематичної роботи, націленості на досягнення успіху за рахунок
надзвичайних зусиль під тиском обставин, консервативність, надія на
підтримку держави.
Модернізація традиційних цінностей, безумовно, відбувається, але надто
повільними темпами. Саме тому у ході реалізації концепції просування
підприємництва мають бути створені нові умови, у межах яких відбувалося б
формування нової, більш продуктивної системи цінностей. І тут не обійтись без
інституціональних інновацій, які реалізуються через діяльність держави.
Програма підвищення рівня розвитку підприємництва в Україні повинна
включати: розробку національного підходу до розвитку підприємництва
(державна фінансова допомога на організацію тренінгів, консалтингова
підтримка та технічна допомога, фіскальна підтримка тощо); освітні програми
навчання підприємництву на рівні початкової та середньої освіти (сім’я,
дитячий садок, загальна середня школа); освітні програми навчання
підприємництву на рівні професійно-технічної освіти; освітні програми
навчання підприємництву на рівні вищої освіти (охоплюючи магістратуру та
аспірантуру); бізнес-інкубатор (охоплює прикладні знання, такі, які дозволяють
підприємцю (студенту старших курсів, магістрам) розв’язати конкретні
проблеми в сфері управління створеним та реально функціонуючим
підприємством.
Реалії свідчать, що будь-які цілеспрямовані дії неможливі без опори на
певні правила і норми, які є складовими самої можливості вчинення ринкових
трансакцій. До таких норм в економічній науці традиційно відносять довіру,
емпатію, утилітаризм і легалізм. Варто зауважити, що ці норми є базовими для
будь-якого суспільства, але в кожному окремо узятому суспільстві вони мають
свою специфіку прояву. Тому будь-яке реформування, а тим більше системного
і трансформаційного характеру, повинно базуватися на об’єктивному знанні
реально існуючих неформальних правил даного суспільства.
За роки незалежності у свідомості середньостатистичного українця
сформувався вкрай суперечливий симбіоз ліберальних і патерналістських
цінностей. Він включає, з одного боку, осуд авторитарної влади, прагнення до
демократичних свобод, що забезпечують вільний розвиток підприємництва, а з
іншого боку – готовність прийняти авторитарні методи управління в ім’я
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встановлення порядку (необхідність «залізної руки»), вимога розширення
масштабів перерозподілу прибутків на користь малозабезпечених верств
населення, досягнення високих соціальних стандартів за рахунок бюджетних
коштів, підтримка низьких і стабільних цін.
Такі позиції свідчать про відсутність остаточної оформленості в суспільній
свідомості превалювання ліберально-ринкових цінностей, що не сприяє
здійсненню реформ, націлених на формування моделі з перевагами механізмів
саморегулювання. До цього додаються ще і регіональні особливості і
протиріччя суспільної свідомості, пов’язані з історичними і культурними
стереотипами населення.
В умовах трансформації поведінка домогосподарств була обумовлена не
тільки економічними факторами, але і факторами які сформували національну
економічну ментальність українців і відповідно мотиваційну структуру
сучасного українця, а саме – традиціоналізм, колективізм, державний
патерналізм, цінова раціональність, заснована на патріотизмі та соціалістичній
свідомості, та ін.). Ці фактори
поведінки домогосподарств сприяли
формуванню масових установок не на саморозвиток, а на пристосування та
мінімізацію економічних зусиль.
Довіра в суспільстві як інституціональна норма сприяє реалізації інтересів
суб’єктів господарювання, створює
сприятливі умови для досягнення
стратегічних цілей, прийняття та реалізації інвестиційних рішень. Інститут
довіри сприяє розвитку організацій завдяки передбачуваності поведінки
суб’єктів, зменшує величину трансакційних витрат та максимізує результати
діяльності, на основі взаємної довіри та довіри до держави, яка покликана
захищати домовленості між контрагентами та є основою соціально-економічної
стабільності в суспільстві. Взаємозв’язок і комплементарність економічних
блоків (держава – підприємці – профспілки) дозволяють знаходити в умовах
ринкових диспропорцій оптимальні рішення для стабілізації ситуації на ринку
праці та в цілому в економіці.
У сучасних умовах підприємництво спирається на глибокі економічні,
соціально-політичні і правові знання. Слід зазначити, що в широкому значенні,
освіта сьогодні покликана забезпечити можливість ефективного використання
кваліфікованої праці, а з іншого боку – розвивати здібності працівника
приймати самостійні рішення, генерувати нові ідеї. Тому чи не найважливішим
елементом підготовки умов для формування підприємницького прошарку
повинен стати комплекс заходів, метою яких є підвищення рівня освіти,
кваліфікації, рівня професійної підготовки менеджерів тощо.
Концепція навчання і просування підприємництва повинна базуватися на
нових підходах в системі вищої освіти, а саме: зміна ролі викладача – перехід
від традиційних педагогічних концепцій до нових педагогічних стратегій, де
викладач виступає не в ролі джерела знань, а керівником і організатором
процесу навчання; забезпечувати студента методичними матеріалами для
самостійної роботи, мотивувати студента до навчання, виступати не
транслятором знань, а супроводжувачем і консультантом;
зміна
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компетентнісної спрямованості освітнього процесу для формування у студентів
уміння здобувати й аналізувати інформацію, самостійно й усвідомлено
приймати рішення, домагатися поставленої мети.
В результаті навчання студенти повинні розвинути навички практичного
застосування знань про основні принципи організації та ведення бізнесу,
розробки нових ідей, процесів, продуктів для створення стійко функціонуючих
підприємств, відстеження тенденцій у розвитку економіки країни і коригування
у відповідності зі сформованою ситуацією бізнес.
Випускникам замість простої інформованості потрібні знання, що
допомагають розвиватися, творчі здібності і готовність до самореалізації. Для
конкурентоспроможності абсолютно необхідні схильність до інновації і
здатність стійко і безперервно нарощувати інтелектуальний потенціал.
В умовах нестабільності важливо навчати підприємництву як стилю життя,
здатності випускників та працівників швидко адаптуватися до нових умов. У
сучасному світі реагувати і пристосовуватися до мінливих складним
обставинам, ставати ключовою рисою сучасного підприємця.
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ІНСТИТУЦІЙНІ ЗМІНИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ
ЕКОНОМІКИ
Глобалізація суспільно-економічних відносин вимагає від суб’єктів
господарювання відповідності сучасним пріоритетам розвитку світової
спільноти і формування таких економічних завдань, вирішення яких вплинуло
б на подолання кризових явищ. Трансформація економіки у ряді країн світу
спонукає до докорінних перетворень інституційної системи, в результаті яких
суспільства переходять на засади демократичних процедур і ринкової
економіки, визначають склад нових політичних інститутів. Саме в таких умовах
зростає роль інституційних перетворень в економіці країни.
У науковій економічній літературі теоретичним проблемам розвитку
інституційних змін присвячені роботи західних вчених – Коуза Р., Норта Д.,
Гелбрейта Дж.; українських вчених Базилевича В., Гайдай Т., Гейця В.,
Осецького В.; російських учених – Вольчік В., Олійника А., Нурєєва Р.,
Шаститко А. та інших вчених-економістів. Визначено, що ефективне
інституційне середовище характеризується несуперечністю старих і нових
інститутів. Внутрішні чинники змін можуть мати об’єктивний характер,
обумовлений станом природного середовища, розвитком матеріально-технічної
бази, особливостями людського сприйняття навколишньої реальності.
Інституційні зміни – це безперервний процес кількісно-якісних і сутнісних
перетворень і формування властивих ринковій економічній системі соціальних
та економічних інститутів. Така трансформація охоплює систему змін в
економічній, політичній, правовій, соціальній і духовній компонентах
суспільної системи. Кінцевою метою змін кожного з них є формування
макроекономічного середовища, орієнтованого на максимальне задоволення
потреб кожного індивіда і подолання протиріч між ними [1, с. 32].
Інституційні зміни, що забезпечують розвиток на основі здорової
конкуренції, є основою подолання істотних деформацій, притаманних
суспільству в умовах трансформації. У сучасних умовах функція основного
трансформаційного суб’єкта покладається на державу, яка повинна проводити
планомірну політику і втілити «ідею створення надійного механізму
соціального контролю з боку суспільства, який був би в змозі забезпечити
стабільність економіки та її керований розвиток» [2, с. 797].
Особливого характеру інституційні зміни набули наприкінці ХХ століття.
Вони стали основним змістом реформ, які проводилися в різних країнах.
Інтенсивність цих реформ, масштаб та наслідки мають високу значимість, а
швидкість змін та їх масштаб стали лімітуючи ми параметрами інституційних
змін, тобто зміни перетворилися на інструменти урядової політики [3, с. 76].
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На думку Д. Норта, «постійна взаємодія інститутів і організацій в умовах
економічної конкуренції змушує організації інвестувати у знання. Характер і
спрямованість отриманих знань, визначають сприйняття можливостей і вибір,
який буде впливати на поступову зміну існуючих інститутів. <...> Інституційні
зміни залежать від попередньої траєкторії розвитку» [4, с. 104] та
індивідуальних особливостей економічних суб’єктів, їх ментальності і
розумових здібностей.
Як показує реальна практика, саме суб’єктивні рішення учасників
інституційного процесу призводять до вибору, який не є кращим, в результаті
чого зростають і транзакційні витрати. Джерелом інституційних інвестицій в
економічно розвинених країнах є майбутні прибутки організацій, отримані від
підвищення якості інституційної системи. У процесі здійснення інституційних
змін економіки доцільно виділити два етапи. Основні завдання першого етапу
(90-і рр. ХХ ст.) визначимо як завершення приватизації в реальному секторі
економіки, створення ринку цінних паперів, запровадження приватної власності
на землю, здійснення демонополізації промисловості, правове забезпечення дії
вільної конкуренції, лібералізація зовнішньоекономічної діяльності. Другий
етап інституційних змін (кін. 90-х рр. ХХ ст. – ХХІ ст.) пов’язаний зі
зростаючим розумінням фундаментальної ролі політичних, культурноідеологічних і ментальних факторів. Оскільки інституційні зміни ініціюються
групами суб’єктів, що мають власні інтереси, то створені інститути орієнтовані
на обслуговування вузьких інтересів на противагу державним. Така ситуація не
дозволяє реалізувати економічні переваги країни.
Низький рівень конкурентоспроможності національної економіки
викликаний існуванням неефективних інститутів, а саме: неузгодженістю
термінології в чинних законодавчих актах, що призводить до різного
трактування законів і норм; ускладненням процедури створення суб’єктів
господарської діяльності, що суперечить законодавству України щодо
стимулювання економічної конкуренції; низьким рівнем розвитку елементів
ринкової інфраструктури; відсутністю попиту на наукові розробки та винаходи;
постійними змінами і припиненням дії окремих статей законодавчих актів;
відсутністю законодавчо визначеної системи управління державними
цільовими програмами; недотриманням чинного законодавства; слабкою
дієздатністю судової системи України при порушенні прав економічних
суб’єктів; недостатнім захистом системи прав інтелектуальної власності;
обтяжливою податковою системою. [5, с. 51–52].
У результаті оцінки потенціалу вітчизняних технологій і особливостей
світових тенденцій господарювання нами визначені пріоритети розвитку
інституційних змін в контексті підвищення конкурентоспроможності економіки
України в умовах трансформації: збереження і розвиток природних і
виробничих ресурсів країни, пошук нетрадиційних джерел; створення
високоякісних, термостійких і високоміцних матеріалів на основі
нанотехнологій; розробка і впровадження нових біотехнологій; розвиток
448

МАТЕРІАЛИ ІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
ракетних і авіакосмічних технологій; глибокі і якісні перетворення в
енергетичному секторі економіки.
Основними завданнями політики держави в ході проведення інституційних
змін є: оцінка потреби держави в основних видах продукції і наявних ресурсів
для їх задоволення (фінансових, науково-технологічних, матеріальних,
кадрових) з урахуванням можливостей окремих галузей і регіонів; моніторинг
чинного законодавства, що регулює конкурентні відносини в усіх галузях
економіки, його формування та удосконалення з урахуванням реалій
господарської діяльності; забезпечення державного фінансування розвитку
пріоритетних галузей на державному та регіональному рівнях; посилення
взаємодії та координації існуючих органів управління інноваційним процесом і
суб’єктів підприємницької діяльності.
Таким чином, в результаті дослідження приходимо до висновку, що в
умовах трансформації економіки важливою умовою становлення і розвитку
конкурентоспроможної економіки є проведення інституційних змін. На даному
етапі ці процеси дуже суперечливі внаслідок недосконалого законодавства,
ігнорування необхідності макроекономічних змін, зростаючого рівня корупції,
опору проведенню реформ. Рішення зазначених проблем в процесі
інституційних змін сприятиме підвищенню добробуту населення та країни в
цілому до високих стандартів гідного життя.
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TRUST IS AN INSTITUTIONAL BASIS FOR THE EFFECTIVENESS
OF THE FINANCIAL SECTOR
The current market analysis of financial and loan services generally boils down
to disparate consideration of "internal problems" in this area, namely: liquidity, risk
appetite, profitability and so on. However a pretty little attention is paid to the overall
research of the trust management tool. But effective management in this area makes it
possible to significantly increase the inflow of temporarily free financial resources
into the cash flow that promotes economic expansion and growth in national income.
As part of informal norms, trust reflects the relationship between people in
various activities. The financial and economic trust is necessity in the development
and implementation of economic ties. The presence of this factor in the financial and
economic environment creates favorable conditions for the normal formation and
balanced development of various segments of the financial sector.
Trust or distrust in the modern world has material effect. The lack of trust entails
the problem of the social capital deficit. The radius of trust as an indicator of the
social capital reflects the breadth and intensity of social relations in society. Trust
should be considered as one of the factors that supports the stability and integrity of
society. It is also one of the most important factors that determines not only the
nature of interpersonal, but also of all other social relations. It is part of a mechanism
that provides integration and stability in society. Stressing the role of trust in the
organization of social life, the famous American sociologist A. Selihmen noted that
power, domination and violence can solve the problem of social order for some time
but in the long run they cannot ensure the grounds for this order just by
themselves [1].
Trust is a prerequisite for a long-term economic growth. The underlying
principles of trust are made up with three major factors that we associate with
consensual or democratic society: professional expertise (authority of the institution);
professionalism (long successful experience in a particular area), reliability
(guarantee of stability). To understand economic changes, a deep understanding of
fundamental causes of trust and distrust is needed, as well as of transition from one
state to another.
There are several categories of trust: full, relative, minimal. Even minimal trust
is positive because fundamental principles of trust allow speeding up the growth, but
principles of reliability are to be applied in all respects, when indicators of authority
rise.
Trust can be established and maintained via an authoritarian rule without the
consent of the governed. This idea may gain support from subordinates if they realize
that it will be better for the company, not just for their manager. However, it can be
established via the consent of the governed as well.
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Authoritarian political order ideally exists, when the players find it in their
interest to obey written or unwritten rules that are specified by the ruler. Humility, is
usually, attributed to some mixture of coercive force by the ruler and social norms
such that individuals find it in their interest to behave in ways conducive to the
existing social order. At the same time a common beliefs system incorporating social
norms that do not contradict the policy of the ruler reduces the use of violence.
Conversely, diverse beliefs systems or a common beliefs system, which is not
consistent with the policies of the ruler, may increase the ruler’s reliance on coercion.
The fact that these categories were analyzed by theorists and practitioners in the
late nineteenth and early twentieth century provides evidence of practical importance
of trust, conscience and integrity in economic development.
In this regard, the scientific work «The Economic Importance of Honesty»
(1912) has a particular importance. Its author was an academician popular in that
time, a compatriot Ivan Yanzhul. The scientist proves that along with the worldwide
science, the material nature of production factors does exist as well as their spiritual
nature, which also essentially influences the organizational and economic
development. Moreover, this factor is often crucial in developing and implementing
of organizational strategies and in predicting effectiveness of the outcome. It is
particularly important in shaping financial and credit mechanism of the state.
Exploring this feature the famous scientist drew public attention to the fact that trust
in financial institutions increases the existence of clear rules for business and strict
control over their adherence. To prove his theoretical provisions the scholar supports
them with the example of a successful activity of the land bank. Every owner of the
letter of hypothecation of this institution knew, that the latter had a registered capital
that was to safeguard household deposits in case of emergency or force majeure
events, and that the actions of the bank were under supervision and that did not give it
any opportunity to develop speculation in its operations. At the same time, the
professor notes that the bank itself often remains not protected in terms of
implementation of trust loan transactions with individuals. After all, when granting
small loans, risk of insolvency of the borrower is quite high, repayment of the loan
debt is extremely difficult to ensure, so the lender could lose not only its income, but
even the capital itself. Such cases are especially common in countries with a shaky
business integrity [2, p. 356].
Noting uniqueness of moral component in economic development, the
prominent economist wrote: «None of the virtues that creates the greatest wealth in
the country, has such great value as honesty. Without trust, which rests on it, neither
industry nor trade can develop» [4, p. 8]. The scientist argued that ethical principles
such as honesty, conscience, decency should be cultivated and brought up in people,
as well as professionalism and rationality and stated that ethics and economics are in
a close relationship.
In this connection, modern economic science theorists point out that the
institutions of ethics are not the product of purposeful activities of an individual or a
group of individuals [3, p. 727]. They are formed as a result of cultural evolutionary
selection. Individuals, who make decisions in process of economic activity, take into
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account those limitations that are characterized with matrices of behavior that are
established and accepted as traditional ones. Ignoring standards of ethics that are
dominant in society, any individual can hardly expect success in the business.
In the financial sector integrity and decency are brought up under the influence
of governmental actions. However, institutional reforms conducted in the second half
of the nineteenth century in the credit and banking sector were not always carried out
simultaneously and systematically.
A hundred years ago the academician Ivan Yanzhul was known by the entire
elite of the Russian Empire. His scientific and educational works were read
voraciously not only in scientific circles. The views of the scientist on the problem of
domestic and global foreign trade, tax and customs policy, finance and labor
economics were widely discussed among entrepreneurs, managers, teachers and
others. The famous scientist got recognition of contemporaries yet during his lifetime.
The capital magazine «Delo» as early as in 1882 gave him an excellent testimonial:
«Mr. Yanzhul undoubtedly belongs to those scientists who besides their erudition,
have every right on recognition of their virtues in making the science vivid».
The researcher reasonably says: «If society goes on consisting of merchants and
liars, of unscrupulous scientists who will adapt science to their conclusions, of biased
thinkers, politicians, for whom all means are good to beat the rival, of people ready to
betray and sell, such a nation is doomed to failure» [4, p. 15-16]. Therefore,
determining integrity and responsibility as the basis for development, the scientist
insisted on the need to introduce them at the national level and use the most stringent
laws and based on the above achievement of the following should be done, namely:
1) integrity as keeping promises; 2) integrity as respect for others’ property;
3) integrity as respect for others’ rights; 4) integrity as respect for existing laws and
moral rules [2, p. 9].
Being the experienced academician, in the declension of his years he concluded:
«One feels good in a country where integrity as the element, forms a shape of moral
atmosphere» [4, p. 10], and stressed that «the viability of the nation depends on its
love to truthfulness» [4, p. 15].
Formation of the new institutional framework of the financial sector, particularly
of economic confidence in society which attracted attention of leading economists of
the nineteenth century is particularly important. Despite the fact that during this time
approaches to the analysis of the subject matter of some informal norms of economic
development have slightly changed, yet the said scientific problem is still relevant,
and its solution has a practical value. Informal rules have a significant impact on
current market conditions. This is why further successful development of the
financial sector is possible provided formation of a new quality of economic
confidence. Along with that changes in behavior of certain economic agents are
required.
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Національний педагогічний університет
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ДЕРЖАВА ТА ІНСТИТУЦІЙНІ ЗМІНИ
Глибина і непередбачуваність глобальних потрясінь стали викликом
економічній науці, яка не встигає за сучасним динамічним розвитком і
осмислює новітні процеси і явища в системі усталених категорій та понять [1].
Економічні трансформації виявили неможливість виокремити та описати нові
умови протікання економічних процесів, суперечливість та неадекватність
усталених економічних концепцій, моделей, понять та категорій. Тоді як
інституціоналізм, використовуючи притаманну йому специфічну методологію,
дозволяє більш глибше дослідити економічні явища та процеси, пояснити
економічні трансформації.
Проблематика ролі держави знайшла своє відображення у працях як
зарубіжних, так і вітчизняних вчених. Значна увага приділялась даній темі у
працях: Дж. Б’юкенена, Т. Веблена, Ч. Вольфа, Дж. Ґелбрейта, Дж. Коммонса,
Дж. Коуза, В. Мітчелла, М. Мак-Гіра, Д. Норта, М. Олсона, М. Ширлі та
інших. В роботах вчених спільним є питання щодо міри втручання або
невтручання держави в економічне життя та пошук аргументів «за» чи
«проти» тієї чи іншої позиції. Протягом останніх двадцяти років в Україні
активізувались дослідження інституціоналізму як альтернативного до
мейнстріму напрямку економічної думки. Здійснюються наукові дослідження
із використанням теоретико-методологічного апарату інституціоналізму. В
дослідженнях українських вчених представлені найрізноманітніші напрями
теорії сучасного інституціоналізму. У вузах сформовані наукові школи:
«Інституціональна парадигма економічного розвитку», «Інституційних
досліджень економіки», «Теорія трансакційних витрат», та ін. В провідних
наукових установах проводяться наукові дослідження у напрямі аналізу
інституційної архітектоніки, постіндустріального суспільства тощо.
Фундаментальні основи консолідації зусиль держави та ринку щодо
формування інституціональних передумов трансформації вітчизняної
економіки розглядаються у працях В. Базилевича, В. Бодрова, П. Єщенка,
А. Гальчинського, В. Геєця, А. Гриценка, В. Дементьєва, А. Маслова, А.
Ткача,
А.
Чухна,
В.
Якубенка
та
багатьох
інших.
Низка
загальнометодологічних та теоретичних положень вітчизняних вченихінституціоналістів має принципове значення для реформування національної
економіки та розвитку сучасної економічної теорії.
Варто зазначити, що прогресивний розвиток української економіки
гальмується через наявність низки системних проблем державного управління
(надмірна зарегульованість, недостатній рівень захищеності прав власності та
ін.), що накопичувались протягом не одного десятиріччя, які посилюються під
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впливом нестабільної політичної ситуації, несформованості відповідного
інституційного середовища та ін. Побудова демократичного суспільства,
соціально орієнтованої господарської системи на основі інноваційної моделі
розвитку зумовлює необхідність вирішення завдання щодо визначення ролі
держави, що у сою чергу є неможливим без пошуку відповідного теоретичного
підґрунтя.
Інституційний підхід синтезуючи філософський, правовий та інші підходи
виробляє власне бачення сутності та ролі держави. Проте навіть в межах одного
підходу інституціоналісти не виробили єдиного поняття держави досліджуючи
її як: інститут, систему інститутів влади і управління, арену, організацію,
погоджуючись що, ключовими ознаками держави є: наявність правлячої еліти,
політичної організації, структур центральної, місцевої влади та відповідних
взаємовідносин між ними, реалізація монопольного права на прийняття законів,
підтримка внутрішнього порядку, здійснення зовнішньо політичної функції,
врегулювання соціально-економічних відносин тощо. Важливе місце у процесі
формування та організації заходів щодо функціонування суспільства належить
закріпленню, забезпеченню прав і свобод людини, здоров’ю нації,
забезпеченню гідного прожиткового рівня, підтримці освіти та науки,
технічному прогресу та ін.
Варто зазначити, що інституціональні зміни в економіці є процесом зміни
системи формальних правил і неформальних обмежень, а також механізмів, за
допомогою яких вони вводяться в дію у певних часових і просторових межах.
Д. Норт, досліджуючи інституціональні зміни, вказує на складність даного
процесу, що носить інкрементний, а не дискретний характер (радикальні зміни
у формальних правилах, що відбуваються в результаті завоювань або
революцій) [2]. Інкрементні зміни означають, що учасники акта обміну
переглядають свої контрактні відносини з тим, щоб одержати потенційний
виграш від торгівлі. Але, навіть, такі дискретні зміни, як революції, на думку
Д. Норта, ніколи не є абсолютно дискретними, через вкорінення неформальних
обмежень в суспільстві [2]. Погоджуючись з Д. Нортом, Д. Львов зазначає, що
аксіомою є той факт, що ігнорування – свідоме чи несвідоме – ролі і значення
інститутів та інституціональних змін, несумісність пропонованих заходів з
економічного реформування з панівною у суспільстві ієрархією інститутів
прирікає реформи до невдачі. Г. Мюрдаль вважає, що вирішальне значення для
успішного технічного й економічного розвитку має докорінна зміна відсталих
соціальних і політичних інститутів. Тільки здійснюючи одночасно і паралельно
з техніко-економічною модернізацією заходи щодо зміни застарілих поглядів
пануючих в психології народу можна досягнути прогресу.
Перспективи формування нової парадигми управління інституціональними
змінами перебувають у площині реалізації взаємних зусиль держави та ринку.
Беззаперечною є необхідність формування та реалізації політики держави на
основі мінімізації втрат. Необхідним є вироблення інституційних засобів,
методів та їх використання таким чином, щоб вони не підміняли дії ринкових
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сил, а також зменшували витрати державного втручання та не перешкоджали б
можливим вигодам від такого втручання.
Перспективи подальших досліджень полягають у поглибленій розробці
проблематики управління інституційними змінами.
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ІНСТИТУТИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СФЕРИ
ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ СУСПІЛЬСТВА У ВИМІРІ
ЕКОНОМІЧНОЇ ІСТОРІЇ
Дослідження сутності інститутів є неможливим без глибокого аналізу
процесу їх становлення та формування. Фундаментальні засади цих досліджень
були закладені ще наприкінці ХІХ століття та отримали широкий вияв у працях
вчених-економістів того часу. Тому, в умовах сучасного розвитку економічної
науки при вивченні економічних інститутів також потрібно звертати увагу на
процес їх історичного поступу. В більшості економічних досліджень
застосування історико-генетичного методу наукового пізнання дозволяє
показати складність укорінення економічних інститутів в господарській
системі. В той же час, соціально-економічна сфера як одна з важливих
підсистем господарської системи суспільства в своїй структурі має інститути,
функціонування яких забезпечує збереження її від розпаду за рахунок прямих
та зворотних зав’язків. Такі інститути соціально-економічної сфери, як
інститути соціально-трудових відносин, соціального захисту, професійної
освіти у своєму розвитку пройшли шлях від зародження до сучасності,
рушійним важелем у розбудові яких, в першу чергу, були різноманітні
соціальні, політичні, економічні та культурні чинники. Так, економічна історія
господарського життя суспільств Європейської цивілізації середини ХVІІІ ст. –
початку ХХ ст. відображає цей поступ через призму економічних процесів та
історичних подій. Процес зародження капіталістичного способу виробництва,
початок промислового перевороту та соціал-демократичні революції створили
передумови для утворення нових суспільних інститутів, головна мета існування
котрих полягала у організації господарської діяльності та поведінки
економічних суб’єктів. Вчений К.Ф. Флекснер звернув увагу, що в кінці ХІХ ст.
канцлер Німеччини О. фон Бісмарк, який притримувався консервативних
поглядів, відіграв велику роль в створенні першої в світі програми соціального
забезпечення і національної системи охорони здоров’я. Т. Джеферсон сприяв
створенню системи державних шкіл в США. В декількох західних країнах
відразу після закінчення Другої світової війни були прийняті закони про повну
зайнятість, що гарантували участь уряду в запобіганні безробіття. Ці кроки
здійснювались з різних причин. Однак між ними було дещо спільне: всі вони
були направленні на поліпшення якості життя. Це допомогло покращити імідж
капіталістичної системи, зробити її більш справедливою для тих, хто
позбавлений влади, положення в суспільстві і багатства. [1, c. 244].
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Зокрема, можна виділити ряд чинників, що вплинули на становлення та
формування інститутів соціально-економічної сфери в період з кінця ХVІІІ ст. і
до нашого часу:
1. Реалізація заходів, спрямованих на подолання бідності в різних країнах
світу (особливо в країнах Західної Європи).
2. Поступове формування ринку праці відповідно до потреб капіталістичної
системи (промислова революція як рушійний фактор розвитку капіталістичної
системи відіграв важливу роль в даному питанні).
3. Пошук нових підходів до регулювання та розвитку ринку праці,
зменшення соціально-економічної напруги, а також запобігання революційним
настроям за рахунок державної соціальної політики.
4. Підвищення соціального характеру капіталістичної економічної системи,
розвиток ідей соціально-ринкового господарства та суспільства загального
добробуту.
5. Необхідність в забезпечені доступу до освіти, медичного обслуговування,
нормальних умов праці та гідного рівня її оплати як основу подальшого
соціального розвитку суспільства.
6. Проблема утримання соціальної підтримки та соціальних зобов’язань з
боку держави на належному рівні, криза соціально фінансування.
7. Формування альтернативних програм та проектів з метою доступу до
соціально-економічних інститутів всіх верств населення.
Вивчення інститутів соціально-економічної сфери господарської системи з
позицій економічної історії дозволить переосмислити власне економічні
процеси та явища; зв’язки, що пронизують господарську систему та її сфери;
сформувати або трансформувати наукові підходи до сучасного розуміння
вищезгаданих інститутів; виявити можливі шляхи розв’язання соціальноекономічних проблем тощо.
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СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ІНСТИТУЦІЙНОГО
СЕРЕДОВИЩА
Зміст трансформаційного процесу значною мірою обумовлюється
поширенням альтернативних ідеологічних інститутів. Особливістю сучасного
етапу розвитку суспільства можна вважати прискорення всіх трансформаційних
процесів. Зміни, що колись потребували тривалих та поступових заходів і мали
еволюційний характер, тепер відбуваються революційно, не виключенням
стали і зміни інститутів, які за відносно короткий проміжок часу набувають
здатність впливати на стан соціально-економічної системи та призвести до
незворотних наслідків. Існує безліч визначень поняття інститутів, які можна
об’єднати у дві групи: 1) під інститутами розуміють систему формальних та
неформальних правил і норм поведінки прийнятих в суспільстві; 2) інститути –
це певні організації, установи та групи людей, об’єднанні для виконання
суспільних завдань.
Інституціональне середовище формує базу, у межах якої бізнес та уряд
взаємодіють один з одним з метою отримання прибутку та збагачення
економіки, таким чином ефективні інституції виступають джерелом
економічного розвитку . Світовий досвід свідчить, що практично всі країнилідери, котрі досягли найвищих показників ВВП на одну особу (понад 20 тис.
дол.), мають такі високорозвинені інституції:

відкриту ринкову економіку, вільне ціноутворення, низькі митні
бар’єри, висококонкурентне ринкове середовище;

переважання приватної власності при одночасному її захисті;

ефективне податкове адміністрування, податкову систему,
підконтрольну платникам податків через демократичні представницькі
інституції;

ефективні державні організації з низьким рівнем корупції;

прозорі суспільні та фінансові інститути;

демократичну політичну систему з високим рівнем політичної
конкуренції, надійними механізмами контролю над державою та бюрократією;

законослухняність громадян, незалежну судову систему, якій
довіряють громадяни, сильну систему органів правопорядку і виконання
судових рішень;

мінімальний розрив між формальними й неформальними нормами
соціальної поведінки [6, с. 12–13].
Ефективність інституційного середовища визначає сприятливість
внутрішніх умов для розвитку економіки країни і є основоположним фактором,
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що забезпечує саму здатність, можливість національної господарської системи
прогресувати.
Під впливом процесів глобалізації та інтеграції національні економіки
обмінюються інформацією, знаннями, новітньою технікою та технологією,
всіма формами капіталу та факторів виробництва, науковими досягненнями та
досвідом у всіх сферах суспільного та господарського життя, інститути не є
виключенням. Варто звернути увагу на неефективність примусового
нав’язування суспільству функціонування певного інституту, який йому не
властивий, не можливо суб’єктивним способом замінити один інститут іншим,
не врахувавши при цьому ментальних та історичних особливостей суспільства,
традицій та культури.
Для ефективної трансформації інституційного середовища необхідно
враховувати такі аспекти: інституційне середовище – це система інститутів, і
змінюючи один інститут, варто враховувати, як це вплине на інші інститути і їх
систему в цілому (намагання застосувати апробовані та ефективно діючі в
“країнах-донорах” механізми регулювання економічних процесів за умов
недосконалого інституціонального середовища в “країнах – реципієнтах” може
призвести до отримання інституціонального середовища, в якому
функціонують неефективні інститути, які не сприяють інноваційній діяльності
та соціально-економічному розвитку); зміни в інституційному середовищі
мають бути об’єктивно необхідні, усвідомлені в суспільстві та мати
комплексний характер; на момент провадження змін в інституційному
середовищі, необхідно мати повне їх ресурсне забезпечення, в тому числі й
кадрове, фінансове, правове та інформаційне.
Соціальна трансформація економічної системи покликана раціоналізувати
структурні та інституційні зрушення в економіці будь-якої країни,
спрямовуючи останні у русло загальносвітових тенденцій соціалізації та
гуманізації економічного розвитку, супроводжувати об’єктивні процеси
динамізації макро- та мікроекономічного середовища[4, с. 248].
Сучасні тенденції соціалізації економіки та суспільства стимулюють появу
нових інститутів, що забезпечують функціонування та реалізацію соціальних
зв’язків в економічній сфері (зокрема, таких як: соціальна ринкова економіка,
соціальний капітал; соціальна конкуренція, соціальне партнерство, середній
клас тощо) [5, с. 111].
Відомий вітчизняний академік В.М. Геєць в своїх працях наголошує на
необхідності дослідження трансформації соціальних інститутів в умовах
глобалізації процесів інтеграції соціальних сфер національних економік різних
країн. Учений стверджує, що країни, обираючи певний шлях інтеграції мають
ретельно досліджувати специфіку дії таких соціальних інститутів як: сім’я,
родина; близьке соціальне оточення (друзі, знайомі тощо); заклади освіти,
культури і мистецтва; трудові колективи; засоби масової інформації; місцеві
громади; громадські, релігійні та політичні організації; профспілки; інститути
спеціального призначення для окремих соціально-демографічних груп, котрі
потребують особливої суспільної уваги [1, с. 10]. Лише після дослідження та
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порівняння специфік функціонування цих соціальних інститутів, можна робити
висновки щодо перспектив та форм соціальної інтеграції, можливості
здійснення трансформацій інституційних середовищ країн, що стоять на шляху
інтеграції.
Модернізація соціальних відносин в умовах демократичного транзиту
вимагає інституціональних перетворень в усіх сферах суспільного життя і, в
першу чергу, – в соціальній, а саме: подальший розвиток системи державного
на недержавного соціального страхування, заохочення осіб, які прагнуть
самостійно вирішувати свої соціальні проблеми, залучення ринкових структур
для компенсації соціальних ризиків, передача приватному сектору можливості
надання частини соціальних послуг, повсюдне впровадження принципу
субсидіарної відповідальності населення шляхом легитимізації систем
соціального самозахисту та самозайнятості [2].
Соціальна складова в трансформації інституційного середовища активно
простежується в умовах поширення тенденції держав делегувати свої суспільні
функції певним соціальним інститутам, залишаючи за собою переважно
контролюючу функції.
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ТЕОРІЯ КОНТРАКТІВ
ЯК НАПРЯМ НЕОІНСТИТУЦІЙНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ:
ЗМІСТ ТА МЕТОДОЛОГІЯ
Сучасна ринкова економіка є по суті мережевою, отож, ефективне
функціонування господарських відносин є однією з найважливіших передумов
максимізації суспільного добробуту. Як зазначив Д. Норт, «нездатність
суспільства розвинути недороге виконання контрактів або угод – це
найважливіша причина історичного застою і сучасного відставання країн
“третього світу”» [4, с. 73–74]. Саме тому дослідження умов ефективного
функціонування контрактних відносин є одним з найважливіших завдань
сучасної економічної теорії, надто в умовах становлення ринкових відносин. Це
завдання виконує економічна теорія контрактів.
Теорія контрактів – розділ сучасної економічної теорії, який почав активно
розвиватися у 70-х роках минулого століття і дав світу чимало нобелівських
лауреатів, серед яких Р. Коуз (1991), Г. Беккер (1992), Д. Неш, Р. Зелтен та
Дж. Гарсаньї (1994), Дж. Міррліс та У. Вікрі (1996), М. Спенс, Дж. Акерлоф та
Дж. Стігліц (2001), Е. Мескін, Л. Гурвіч та Р. Маєрсон (2007), Е. Остром та
О. Уільямсон (2009), Ж. Тіроль (2014). Будучи тісно пов’язана з іншими
актуальними напрямками економічної теорії, такими як економіка стимулів,
економіка інформації, теорія оптимального оподаткування, теорія регулювання,
теорія ігор тощо, вона займається визначенням параметрів контракту
економічними агентами за умов асиметричної інформації. Її об’єктом
дослідження є процес обміну правами власності, що здійснюється за
допомогою контракту, який фіксує, які саме права власності і на яких умовах
передаються економічними агентами. Розвиток цієї теорії в останні декілька
десятиріч вивів її на такий рівень, що вона стала складовою навчальних
програм університетів і з’явилися перші підручники з теорії контрактів [5].
Історично основу теорії контрактів започаткувала стаття Р. Коуза
«Природа фірми» (1937), у якій було встановлено, що наявність трансакційних
витрат є умовою існування фірми та укладення контрактів [3]. У. Вікрі у 1940-х
рр. досліджував питання оподаткування, ціноутворення, розподілу ресурсів і
економічних стимулів в умовах асиметричної та неповної інформації, що у
подальшому знайшло своє відображення у розробленій ним моделі аукціону.
О. Уільямсон, досліджуючи особливості промислової організації, запровадив
трансакцію в якості одиниці аналізу і використав поняття «трансакційні
витрати», щоб з’ясувати, яким чином трансакція буде організована через фірму
– у вигляді довгострокового контракту, короткострокового контракту чи
разових закупівель [1, с. 15–43]. Дж. Стігліц у праці «Економіка державного
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сектора» (1997) наголосив, що інформаційна асиметрія впливає на вирішення
питання щодо максимізації прибутку та ринкової вартості компанії. Інший
нобелівський лауреат, Ж.Тіроль, у своїх моделях намагається виділити
особливості специфічних ринків, описуючи найбільш важливі механізми їх
роботи за допомогою математичних моделей та методів теорії ігор. Усі ці вчені
були фаховими економістами, проте саме правознавець Я. Макніл у своїй праці
«Нащо контракти?» (1969) вперше навів класифікацію контрактів на три види:
класичний, неокласичний та імпліцитний.
З точки зору методології слід зазначити, що теорія контрактів поєднує у
собі як здобутки неоінституційної економічної теорії, так і певні елементи
«старого» інституціоналізму. «Старі» інституціоналісти намагалися розглядати
економічні проблеми з використанням методів інших суспільних наук.
Натомість неоінституціоналісти вивчають політичні, правові та інші проблеми
за
допомогою
інструментарію
неокласичної
економічної
теорії,
використовуючи зокрема теорію ігор та мікроекономічний аналіз.
Представники «старого» інституціоналізму приділяли увагу вивченню дій
колективів заради захисту інтересів індивіда, а неоінституціоналісти вивчають
незалежного індивіда, який вирішує, членом яких колективів йому вигідніше
бути.
У рамках теорії контрактів економісти здебільшого досліджують ситуації,
у яких порушуються припущення неокласичної теорії стосовно симетрії
інформації, досконалості конкуренції та повноти контрактів і ринків,
відсутності трансакційних витрат. Вони виходять з наявності ненульових
трансакційних витрат, аналізують відносини агентів і умови досягнення
рівноваги у випадку невиконання теореми Коуза.
Теоретики контрактів пояснюють, як має бути структурований
оптимальний контракт, проте такий контракт існує лише у теорії. Сучасна
теорія контрактів аналізує контрактні відносини на базі чотирьох моделей, які
більш-менш наближені до економічних реалій: несприятливого відбору (або
асиметричної інформації) – Е. Вайсс, Р. Маєрсон, Ж. Тіроль, Дж. Гарсаньї;
інформативних сигналів (Дж. Акерлофф, М. Спенс, Дж. Стігліц);
постконтрактної опортуністичної поведінки (О. Уільямсон); неповних
контрактів (зокрема модель двосторонньої опортуністичної поведінки)
Ф. Найта та Г. Саймона.
У моделі несприятливого відбору принципал пропонує агентові контракт,
при цьому на момент укладання контракту агент володіє інформацією, яка
недоступна принципалу; інформація стає доступною лише після укладення
контракту. У моделі сигналів агент може зробити певні дії до укладення
контракту, тобто агент подає «сигнал» про свій тип, але це не забезпечує
ефективну рівновагу. Модель опортуністичної поведінки припускає відсутність
асиметрії інформації на момент укладення контракту, проте її виявлення
можливе після його укладення. Теорія неповних контрактів отримала
найбільше поширення, оскільки допускає наявність інформації, яка не може
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бути записана в контракт. На думку С. Гурієва, перші три з названих вище
моделей є моделями повних контрактів [2].
Варто зазначити, що проблема функціонування контрактів є надзвичайно
актуальною в наш час, оскільки неповнота інформації є фактом, який присутній
у кожному контракті, який укладають господарські суб’єкти, а тому здійснення
дослідження цих відносин ще довго залишатиметься актуальним завданням
економістів-теоретиків.
Таким чином, теорія контрактів – це відносно самостійний напрямок
економічної теорії, який належить до неоінституціоналізму, об’єктом
дослідження якої виступають економічні відносини господарських суб’єктів з
приводу обміну в умовах невизначеності, тобто процес оцінювання,
подальшого укладення та виконання контрактів. Методологія теорії контрактів
спирається на широкий спектр економічних методів, запозичених з
неокласичної та неоіституційної теорії, зокрема теорії ігор.
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Секція 6.
ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ
ВИКЛИКІВ
І.С. Каленюк, д-р екон. наук, проф.,
Інститут демографії та соціальних досліджень
імені М.В. Птухи НАН України
О.В. Куклін, д-р екон. наук, проф.,
директор Черкаського державного бізнес-коледжу МОН України
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Забезпечення розвитку системи вищої освіти в умовах складного,
невизначеного, швидко змінюваного зовнішнього середовища потребує нових
інноваційних підходів до її організації та управління. Під впливом таких
викликів як глобалізація та поширення інформаційно-комунікативних
технологій (ІКТ) відбуваються зміни у всі сферах життєдіяльності суспільства,
у тому числі і в системі освіти. В такій ситуації сучасна освіта потребує
системи менеджменту, орієнтованого на передбачення та врахування всіх
можливих викликів та загроз, що носять радикальний характер та потребують
кардинальних змін. Справжній інноваційний, проривний розвиток вітчизняних
університетів та всієї системи в цілому можливо забезпечити лише тоді, коли
ми будемо діяти на упередження, а не в режимі швидкого реагування на раптові
події.
Управління освітою має бути спрямоване на зміцнення системи, на
посилення її потужності та гнучкості у відповіді на сучасні та майбутні ризики.
Важливими аспектами такого управління виступають: пошук ефективних форм
організації освітньо-наукової діяльності у взаємозв‘язку з підприємництвом,
розширення фінансової бази поруч із підвищенням автономії навчальних
закладів, забезпечення інноваційного характеру розвитку вітчизняної освіти і
науки. Потребують серйозного дослідження і сучасні умови функціонування
сфери освіти задля вироблення нових підходів щодо її управління та
організації, які б посилювали систему та її стійкість відносно численних
ризиків.
Особливістю освітніх ризиків можна назвати те, що вони, можуть не нести
прямих фінансових втрат, а більше проявляються як загрози таких втрат у
довгостроковому періоді. Тим не менше, актуальним є формування напрямку
освітнього ризик-менеджменту, метою якого виступає налагодження процесу
прийняття управлінських рішень на різних рівнях (навчального закладу,
регіону, підгалузі, галузі освіти в цілому), спрямованих на зниження
ймовірності несприятливих процесів та мінімізацію можливих втрат.
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Втрати в освіті можуть бути більш глобальними внаслідок її стратегічного
значення для прогресу суспільства: низька якість підготовки кваліфікованих
кадрів, слабкість формування особистісних і ціннісних рис людських ресурсів,
недостатність забезпечення інноваційного розвитку країни, програшні позиції в
міжнародній конкуренції тощо.
Освітні ризики – це виклики або загрози для функціонування та розвитку
системи освіти такого ступеню, що можуть спричинити значні втрати.
Економічними втратами в освіті можуть стати вивільнення істотної частини
висококваліфікованого персоналу, закриття навчальних закладів, різке
зменшення контингенту учнів та студентів, зменшення або втрата фінансових
ресурсів. Серйозними можуть бути також соціальні втрати (посилення процесів
соціальної селекції та послаблення функції соціальної мобільності, значні
диспропорції на ринку праці: безробіття висококваліфікованих працівників,
низький рівень оплати праці тощо), педагогічні втрати (неефективність
навчальних технологій, недостатній рівень загальної освіченості або
компетентності випускників), політичні втрати (відсутність престижу
національної системи освіти через її неефективність або корумпованість, низькі
показники в рейтингах, непривабливість системи освіти для іноземних
студентів) тощо.
В даній статті звертаємо увагу на одну з можливих форм, яка б дозволяла з
одного боку, зменшити гостроту сучасних проблем і можливих ризиків, а з
іншого – посилювала б систему за рахунок забезпечення синергетичної єдності
всіх складових. Такою формою організації освітньої діяльності ми вважаємо
освітньо-науковий кластер, який дозволяє посилити спроможність навчальних
закладів виконувати свої функції в сучасних умовах, забезпечувати високу
ефективність та конкурентоспроможність системи освіти в її тісній взаємодії з
бізнесом та економікою.
Глобалізація як провідна тенденція сучасного розвитку корінним чином
змінює зовнішнє середовище діяльності освітніх установ, для якого властивим
стає висока невизначеність, загальна взаємопов‘язаність, гостра конкуренція.
Ми вже стикаємося з такими проявами глобалізації як зняття бар‘єрів для руху
потенційних споживачів на міжнародному ринку освітніх послуг та загострення
конкуренції у різних сферах цього ринку.
У першу чергу загострюється конкуренція за потенційних студентів. В
основі цього – демографічні проблеми розвинених країн, пов‘язані із
скороченням народжуваності та відповідним зменшенням населення віком 1823 роки. Ці обставини змушують країни, в яких створена потужна база вищої
освіти, потужні університетські комплекси з розвиненою інфраструктурою – не
просто шукати, а активно залучати до себе молодь з інших країн. Слід
зауважити, що активізація експортної політики зумовлена й іншими
причинами, а саме – намаганням залучити найталановитішу молодь.
Уявляється, що нашій країні слід дуже добре усвідомлювати не тільки
масштаби цих процесів, а й їх довгострокові наслідки для свого розвитку.
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Загострення та урізноманітнення форм сучасної конкуренції знаходить
прояв у появі різноманітних рейтингів університетів, які, здійснюючи процес
ранжування, націлюють виші на певні цілі в досягненні вищих щаблів.
Характерно, що саме сфера діяльності по реалізації цих цілей сама по собі стає
бізнесом, продукує нові фінансові потоки та отримання надприбутків.
Розуміння сутності цих процесів тим не менше не залишає вибору – утриматися
та займати гідні позиції у сучасному висококонкурентному середовищі
можливо тільки за умови здійснення колосальних витрат на рівні окремих
науковців, закладів, регіонів, країни в цілому.
Не менш серйозні ризики несуть системі вищої освіти новітні технології.
Поширення MOOC (massive open on-line courses – масових відкритих он-лайн
курсів) стало новим етапом експансії інформаційно-комунікативних технологій
та нових викликів, які стали справжнім випробуванням для традиційних форм
навчання. МООС стали стрімко поширюватися в різних країнах світу, і на
червень 2014 року вже нараховували більше 2600 у всьому світі.
Зрозуміло, що ці нові явища корінним чином змінюють освітні процеси:
навчання, передачу знань, контроль знань, методику викладання, друкування
підручників та методичних матеріалів. Напевно, можемо говорити про
зниження шансів для розвитку індустрії друкування навчальних матеріалів.
Натомість розширюється сфера їх віртуального простору, що актуалізує
питання захисту інтелектуальної власності та адаптації до цих процесів всієї
освітньої сфери.
Група політичних ризиків суттєво розширилася в контексті подій 2014
року. Окрім таких класичних ризиків, що пов‘язані із нестабільністю політичної
ситуації в країні та світі, непослідовністю державного курсу у зовнішньому
векторі та внутрішній політиці, корупцією та іншими, додалися загрози,
породжені відкритою зовнішньою агресією та анексією територій.
Реальним наслідком останніх подій стали надзвичайно стресові умови
функціонування для більшості вищих навчальних закладів Донбасу, які
втратили приміщення, лабораторну базу та вимушені шукати нові місця
розташування. Це величезний комплекс проблем: переїзд, пошук житла,
налагодження навчального процесу і для викладацького складу, і для студентів,
і для всіх співробітників. Необхідність їх вирішення означає, що важливі
стратегічні цілі та завдання відкладаються, тоді як у першу чергу потрібні
швидкі та ефективні дії щодо врегулювання численних проблем налагодження
діяльності закладів в умовах окупації та евакуації. Не менш серйозними для
майбутнього розвитку системи вищої освіти виступають корупційні ризики.
Реальними механізмами подолання корупції можуть бути лише відкритість,
прозорість та чіткість усіх процесів: управлінських (прийняття рішень, вибори),
фінансових (виділення коштів вишам, напрями їх витрачання), кадрових (рух,
стимулювання) та інших.
Тісно пов‘язана з правовими наступна велика група ризиків – економічних,
які є досить різними за структурою: фінансові, майнові, фіскальні тощо.
Недостатність фінансових ресурсів є серйозним ризиком не тільки для
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забезпечення інноваційного розвитку, а й для нормального функціонування
системи вищої освіти. Разом з тим, її відчувають всі країни світу: і передові, і
ті, що розвиваються. Для нашої країни перспективною є адаптація досвіду
стимулюючих механізмів для активізації участі бізнесу у фінансуванні
освітньої та дослідницької діяльності університетів, а також механізмів
полегшення фінансового тягаря для приватних споживачів освітніх послуг.
Зараз дуже популярна ідея оптимізації мережі навчальних закладів. Але її
ефективна реалізація потребує чіткого розуміння того, що мається на увазі під
оптимізацією та які цілі вона має переслідувати. Якщо головна мета –
скорочення витрат на утримання системи, то повинні бути чіткі розрахунки і
плани щодо того, за рахунок чого буде досягнута економія. Якщо на першому
місті – створення потужних регіональних центрів вищої освіти, то важливо не
тільки здійснити так би мовити зовнішню оптимізацію (об‘єднання декількох
вишів в один), а забезпечити внутрішню ефективну організацію новоствореного
великого вищого навчального закладу.
Уявляється, що ключовими завданнями оптимізації мережі ВНЗ мають
бути наступні: створення університетів світового рівня (декількох, їх не може
бути багато), формування потужних регіональних університетських центрів (з
урахуванням специфіки економіки регіону), посилення автономії та конкуренції
між закладами.
Напевно, аргументом для скорочення вишів є також необхідність більш
ефективного фінансування. Досягнути цього можна не тільки через ліквідацію
або об’єднання вишів, а в першу чергу – шляхом раціоналізації витрат. Світова
практика накопичила колосальний досвід використання гнучких механізмів,
управління закладами не адміністративно-командними, а економічними,
стимулюючими методами, у тому числі – різних формул державного
фінансування. Напевно, кожна з них не є ідеальною, але простежується
тенденція до більшої прозорості та зрозумілості процедур виділення
фінансових ресурсів кожному навчальному закладу.
Не можна обійти увагою і ризики, пов‘язані із демографічними
проблемами. Висока динаміка поширення масштабів вищої освіти в Україні у
90-х – на початку 2000 років мала своїм підґрунтям зростання народжуваності
дітей у 80-х роках. Після 2007 року починає спостерігатися поступове
зменшення населення віком 18-23 роки, обумовлене кризовими процесами
різкого скорочення народжуваності з початку 1990-х років (майже вдвічі).
Зменшення студентського контингенту почалося з 2008 року, а з 2011 – вже
майже всі українські виші відчули різке скорочення.
Серйозність цих ризиків пояснюється ще й тим, що в попередні роки було
суттєво нарощено кадровий та інституційний потенціал системи вищої освіти:
зросла чисельність кандидатів і докторів наук, поступово поліпшується
технічне та методичне забезпечення навчального процесу у вишах, формуються
традиції викладання та наукової роботи. Критична залежність фінансовоекономічної стабільності функціонування системи вищої освіти від чисельності
студентів ставить під загрозу можливості її подальшого розвитку. Напевно,
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така залежність має бути обов‘язковою з точки зору необхідності конкуренції
між вишами та стимулювання їх до удосконалення своєї діяльності. Тим не
менше, в умовах передбачуваних демографічних змін, непростої ситуації на
ринку праці дуже важливо, щоб впроваджувалися механізми послаблення цієї
залежності таким чином, щоб система змогла адаптуватися до них і не втратити
свої найкращі надбання.
Очевидно, що ця проблема потребує нової концепції розвитку
регіональних систем вищої освіти як складової частини формування та
забезпечення розвитку національної інноваційної системи. На нашу думку,
досить перспективним для українських реалій може стати і створення таких
новаторських форм як освітньо-наукових кластерів. Створення регіональних
дослідницьких університетів в рамках таких кластерів дозволить їм розвивати
свою діяльність на основі інноваційного академічного підприємництва.
Відсутність болісних і стресових трансформацій дозволить збільшити
синергетичний ефект від об'єднання зусиль усіх навчальних закладів, а
орієнтація на регіональний економічний потенціал сприятиме ефективному
розвитку в регіонах соціально-економічної та гуманітарної сфер, а також
підприємницьких структур.
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ВПЛИВ ДЕРЖАВНИХ ТА РИНКОВИХ МЕТОДІВ
НА ФОРМУВАННЯ СЕКТОРАЛЬНОЇ СТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ
Проблеми регулювання чи дерегулювання економіки на національному та
міжнародному рівнях були актуальними впродовж останніх двох століть.
Боротьба ідей між класиками та кейнсіанцями, неокласиками і неокейнсіанцями
триває й сьогодні. Регулювання чи дерегулювання економічних процесів є
«наріжним каменем» економічної політики. У будь-який історичний період для
конкретного уряду чи окремої країни ці питання викликали необхідність
формування виваженої економічної політики та розв’язання нагальних
проблем.
В українській науковій думці дослідження взаємодії державних та
ринкових методів регулювання набуло надзвичайної актуальності ще з самого
початку формування ринкової економіки і не втратили свого значення й до
сьогодні. Перехід України до нової економічної системи потребував відповідної
економічної теорії, яка б науково обґрунтовувала доцільність переважання
державних або ринкових регуляторів. Погляди вчених були діаметрально
протилежні: деякі з них зосереджували свою увагу на домінуванні ринкових
методів господарювання, інші – виступали за визначальну роль держави у
національній економіці.
Історія розпорядилася так, що на теренах вітчизняної економічної думки та
політики перевагу отримала неоліберальна версія трансформації України.
Недостатньо сформоване ринкове середовище та відсутність державного
механізму координації діяльності суб’єктів господарювання посилили
диспропорції в структурі національної економіки. У вітчизняних наукових
колах постійно відбуваються дискусії щодо ролі держави в регулюванні
структурних пропорцій національної економіки, створюються теоретичні
концепції, які лягають в основу формування економічної політики того чи
іншого уряду. Тому надзвичайно важливим є правильне вирішення питання
щодо взаємодії держави і ринку у сфері регулювання секторальної структури
національної економіки, оскільки від цього прямим і безпосереднім чином
залежить вибір ефективної економічної політики.
Застосування еволюційного підходу до визначення взаємодії державних і
ринкових регуляторів дозволить мінімізувати диспропорції розвитку
національної економіки в період формування ринкової економіки та її руху у
напрямку постіндустріального суспільства. У зв’язку з цим основним
завданням державної економічної політики має бути не тільки формування
ринкових інститутів, але й розробка довгострокової стратегії економічного
зростання
та розвитку.
Компромісом
між
короткостроковими і
довгостроковими орієнтирами економічної політики держави є управління
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структурними зрушеннями, які забезпечують стійке економічне зростання та
необхідний розвиток в широкому розумінні.
Досвід високорозвинених країн свідчить, що дієвим інструментарієм
впливу на структурні процеси в економіці є макроекономічні інструменти, які
опосередковано впливають на формування секторів економіки через грошовокредитну й фіскальну політики держави, та безпосередньо державна структурна
політика, реалізація якої забезпечується через державний бюджет (дотації,
кредити, податкові пільги, галузеві інвестиційні програми). Важливою є роль
держави щодо сприяння малим та середнім підприємствам, фінансування НДР,
фондів економічного розвитку, механізмів прискореної амортизації,
регулювання експорту й імпорту. Зазначимо, що формування державної
структурної політики – це один із найскладніших та головних пріоритетів
стратегічного розвитку держави.
Базуючись на наукових дослідженнях учених, важливо підкреслити, що
поняття структурної політики не має однозначного тлумачення як у світовій,
так і вітчизняній науковій літературі. Зокрема, українські вчені А. Мельник [1,
c. 311], В. Ковальчук [2, c. 31] визначають структурну політику в вузькому та
широкому розумінні, що ми цілком поділяємо. Але щодо нашого розуміння, то
зазначимо, що секторальна структурна політика є однією із складових загальної
структурної політики держави і включає в себе як галузеву, так і промислову
політики. В цілому секторальна структурна політика – це обґрунтування цілей
та характеру структурних змін у національній економіці, виокремлення
комплексу заходів щодо підтримки розвитку первинного, вторинного і
третинного секторів та «полюсів» зростання в кожному з них з метою
формування оптимальної структури економіки в умовах посилення
глобалізаційних процесів.
Якщо розглядати секторальну структурну політику крізь призму структури
моделі «цілого» та моделі «функціонування», то ми можемо дійти наступних
висновків. По-перше, рухаючись у напрямку до постіндустріального
суспільства, секторальна структурна політика держави повинна формуватися
під впливом як державних, так і ринкових методів. Але важливо зазначити, що
вплив цих методів на модель «цілого» та модель «функціонування» буде
різним. На нашу думку, для мінімізації диспропорцій секторальної структури, з
точки зору моделі «цілого», є необхідним домінування державних методів.
Оскільки рух до постіндустріального суспільства на сучасному етапі вимагає
розвитку високотехнологічних галузей, які є складовими вторинного та
третинного секторів, то без державної підтримки цих галузей
унеможливлюється вихід на траєкторію постіндустріального розвитку.
Перехід на ринкові методи господарювання та зменшення ролі державних
методів у трансформаційній економіці призвів до вимивання в секторальній
структурі економіки України оброблювальних та збільшення частки
сировинних галузей. У результаті сформувалася секторальна структура з
кількісним домінуванням третинного сектору в національній економіці без його
якісного розвитку.
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Відсутність чіткої державної стратегії розвитку України в напрямку руху
до постіндустріального суспільства за умов неефективного ринку призводить
до розбалансованості секторальної структури національної економіки. На наш
погляд, для вирішення проблем формування ефективної секторальної структури
у національному економічному середовищі необхідно посилити дієвість
держави як регулятора економічних процесів, з одного боку, а з іншого – як
інституту, на який покладено місію створення засад ефективного ринкового
механізму.
Однак, для умов економічного розвитку, в яких сьогодні перебуває
Україна, вирішення цього завдання є вкрай ускладненим, що пов’язано з
проблемами функціонування самого інституту держави. Як було доведено у
фундаментальному дослідженні впливу інституціональних чинників на
співвідношення державної і ринкової координації, здійсненому Г. Пилипенко,
Україна у своїй моделі координаційних інститутів виявилась країною, яка
належить до тих держав, що мають одночасно відносно слабкий ринок (5,29) і
відносно слабку державу (4,74) [3, с. 236–237].
Реалії економічного буття свідчать, що слабкість держави не дозволяє
створити й забезпечити необхідні умови для ефективної ринкової координації
та формування прогресивної секторальної структури. У свою чергу, слабкість
ринку не створює економічних важелів протидії групам, що представляють
кланові й корпоративні інтереси та використовують державу для задоволення
власних цілей. За таких умов виникає необхідність проведення реформ,
спрямованих на формування в економіці України більш ефективної моделі
поєднання інститутів координації.
Отже, для формування ефективної структури економічної системи та
секторальної структури національної економіки роль держави повинна бути
«пластичною» щодо структурування, з одного боку, а з іншого – мати чітку
стратегічну лінію розвитку постіндустріального суспільства на базі «економіки
знань». Доцільним є використання правила «золотої пропорції» щодо
структурування національної економіки, яке потребує подальшого більш
глибокого дослідження.
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СПРИЯННЯ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ МАЛОГО БІЗНЕСУ ЯК ЗАСІБ
РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Початок повноцінної дії зони вільної торгівлі (ЗВТ) України та ЄС з
2016 р. спонукає до всебічної активізації зусиль щодо реалізації експортного
потенціалу України в напрямках як розширення числа суб’єктів, так і
поліпшення структури експорту. Глобальний тренд посилення та ускладнення
конкурентної боротьби [1], а також потреба переорієнтації з втрачених менш
вимогливих ринків пострадянського простору потребуватимуть гнучких
підходів до конкурентних стратегій та залучення у зовнішньоекономічний
оборот ресурсів, не задіяних раніше. У цьому контексті значний потенціал
вбачається у посиленні включеності в зовнішньоекономічну діяльність
(інтернаціоналізації) підприємств малого й середнього бізнесу (МСП).
Уявлення про стан інтернаціоналізації українського бізнесу може бути
отримано з Оглядів підприємств, що проводяться Світовим банком та МФК [2].
Зведені показники торговельної інтеграції українських підприємств у
порівнянні з деякими країнами ЄС надано у Таблиці 1. Наведені дані
демонструють досить низький рівень залучення МСП України в експортну
діяльність.
Оцінюючи причини низького рівня експортної орієнтованості українських
МСП, слід враховувати їх комплексний характер.
По-перше, в Україні повною мірою діють стандартні перешкоди для
інтернаціоналізації МСП. Зокрема, аналітики ОЕСР, спираючись на проведені
опитування, серед таких перешкод визначають наступні [3]:
- брак оборотного капіталу для фінансування експорту;
- труднощі визначення можливостей бізнесу за кордоном;
- обмежена інформація про перспективні ринки;
- труднощі контактів з потенційними клієнтами;
- проблема належного зарубіжного представництва;
- брак фахового персоналу;
- брак підтримки та допомоги місцевого уряду;
- надмірні транспортні витрати.
По-друге,
значною
перешкодою
є
недостатній
рівень
конкурентоспроможності значної частки продукції МСП, обумовлений
тривалим недоінвестуванням структурної модернізації та слабкою мотивацією
до інновацій. За даними МФК, частка фірм, яка мала міжнародно визнану
сертифікацію якості продукції, в Україні складала лише 16,6 %, а серед малих
підприємств – 12,4 %. Відповідний показник Польщі становив 33,1 % [4].
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По-третє, дається взнаки специфічна структура українського експорту, в
якій переважають товари базових секторів, що фізично не можуть вироблятися
у секторі малого бізнесу. Це стосується і значної частки експорту послуг.
Таблиця 1
Деякі показники торговельної інтеграції українських підприємств
Разом
Частка фірм, які
експортують
17,0
понад
1
%
продажів, %
Частка експорту в 6,4
продажах, %

Україна
СереМалі
дні

Великі

Порівняння
УгорСловач
Поль-ща щина
чина

11,8

20,0

47,5

25,4

23,0

38,8

4,1

8,4

18,1

8,3

9,0

15,8

Примітка: Малими вважаються підприємства з чисельністю працівників
до 20, великими – 100 і більше осіб. Огляд проводився протягом 2013 року.
По-четверте, негативного впливу завдають регуляторні умови. За
рейтингом Doing Business значне відставання в Україні зафіксовано саме за
показниками легкості зовнішньої торгівлі та вартості оформлення вантажу [5].
Логічним наслідком зарегульованості є високий рівень корупції. За даними
МФК, частка фірм, що вважають корупцію основною перешкодою своїй
діяльності, серед підприємств-експортерів складає 59 %, що в 1,6 разу більше,
ніж для підприємств, орієнтованих на внутрішній ринок [6].
По-п’яте, специфічний підприємницький ландшафт деформує мотивацію
до експортної діяльності. Значна частина суб’єктів малого бізнесу належить або
до неамбіційного локального бізнесу заради працевлаштування, або до
посередництва з метою «приватизації» прибутку великих компаній чи
оптимізації оподаткування. Тому їхня мотивація до власного розширення та
розвитку через діяльність на зовнішніх ринках суттєво обмежена.
Між тим, в Україні складаються передумови посилення включеності
малого й середнього бізнесу в експортну активність. Підґрунтям для цього є:
- поширення сучасних інформаційних технологій, які знижуватимуть
трансакційні витрати виходу на зовнішні ринки;
- зростання комунікацій з європейськими партнерами в рамках реалізації
Асоційованого членства України в ЄС;
- розвиток транскордонного співробітництва;
- активізація припливу іноземних інвестицій та диверсифікація форм залучення
українських підприємств до міжнародних ланцюгів вартості;
- набуття знань, навичок, поліпшення кадрового забезпечення міжнародної
кооперації українських суб’єктів підприємництва.
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Ці чинники підвищуватимуть ефективність заходів державної політики
щодо заохочення експорту. Окрім того, цільовим чином посиленню
інтернаціоналізації МСП в Україні сприятимуть:
- створення маркетингових і сервісних мереж на пріоритетних
закордонних ринках, до яких доцільно залучати капітал та комерційні
можливості авторитетних місцевих компаній і банків, які володіють
інформацією про стан ринку та відповідними комерційними контактами;
- створення організаційних механізмів надання прозорої загальнодоступної
державної інформаційно-правової підтримки діяльності експортерів,
здійснення оперативних досліджень кон’юнктури міжнародних ринків та
пошуку сприятливих можливостей реалізації продукції українських
товаровиробників на зовнішніх ринках, надання інформаційної та фінансової
підтримки участі українських компаній, у першу чергу МСП, у міжнародних
виставках, ярмарках, проведення спеціалізованих промоційних акцій на
перспективних ринках тощо;
- створення механізмів сприяння виходу МСП на ринки країн Євросоюзу та
інших країн світу за принципом «єдиного вікна», з наданням їм пакету
підтримки для просування своєї продукції на зовнішні ринки, створенням на
засадах державно-приватного партнерства спеціалізованих експортних
корпорацій, консорціумів тощо;
- поглиблення транскордонного співробітництва, зокрема – на основі
участі в діяльності єврорегіонів, розширення прав місцевих органів влади у
цьому процесі, з широким залученням до транскордонної співпраці МСП;
- спрямування міжнародної технічної допомоги в рамках програм
структурної модернізації у пріоритетному порядку на розвиток підприємництва
та адаптацію МСП до вимог міжнародної конкуренцїі;
- сприяння поширенню кластеризації як підґрунтя зміцнення фінансової та
організаційної потужності малих суб’єктів для виходу на зовнішні ринки;
- заохочення подальшої самоорганізації бізнес-спільноти та діяльності
підприємницьких об’єднань щодо підтримки зовнішньоекономічної діяльності
їхніх членів.
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ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ПАРАДИГМИ МЕНЕДЖМЕНТУ
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Філософія соціально-економічного розвитку України на сучасному етапі
полягає у пізнанні глибинних факторів національного і загальноцивілізаційного
прогресу. Саме нові ідеї, як складова інформаційних ресурсів, один із таких
факторів, що постійно впливає на розвиток людини і суспільства в цілому.
Використання цього впливу дасть змогу задіяти духовні, інтелектуальні,
організаційні, матеріально-фінансові ресурси України для цивілізаційного
стрибка і розв’язати невідкладні проблеми часу. Щодо нових технологій,
то життя змушує акцентувати увагу на кількох головних напрямах їх розвитку.
Змістом одного з них має стати застосування повних (автаркічних) циклів
ресурсо- і природозберігаючих технологій (включаючи альтернативну
енергетику, переробну промисловість, житлові екополіси, наукові парки
та технополіси, мінімізовані транспортні потоки, а також пов’язані з цим
інформатику, телекомунікації та ін.), спрямованих на перехід до нової
екологічної ніші, зменшення антропогенного тиску на природу при
забезпеченні достатнього рівня життєвого комфорту.
З останньої чверті ХХ століття і до сьогодні в світі активно формується
постіндустріальний тип суспільства із новою моделлю економіки – економікою
знань, яка безпосередньо впливає на формування сучасної системи
теоретичного та практичного менеджменту. Реформації, що відбуваються в
менеджменті підприємств і які є наслідком стрімкої й не завжди корисної
глобалізації, затяжних кризових явищ та рецесій у світовій економіці,
вимагають неординарних управлінських рішень. Підприємствам потрібно
швидко придумувати нові продукти, блискавично розробляти, налагоджувати їх
виробництво і пропонувати ринку. За таких умов від персоналу підприємств, а
особливо керуючої підсистеми, вже потрібна не стільки старанність, а творча
ініціатива, креативність, висока зацікавленість у кінцевому результаті. Саме
тому в менеджменті зараз домінуючими напрямами є управління за цілями,
різні концепції мотивації та лідерства. Водночас важливою проблемою в
умовах сьогодення є осмислення явищ, подій, фактів і впорядкування уявлень
про сутність концепцій менеджменту, врахування новітніх тенденцій і
передумов інтелектуалізації системи менеджменту підприємств та визначення
їх впливу на формування парадигми менеджменту.
У вітчизняних та закордонних наукових виданнях і спеціалізованих
журналах з управління є низка наукових праць, присвячених кризі
менеджменту і необхідності зміни управлінських парадигм. Це може свідчити,
що уявлення про дійсність в сфері менеджменту, які сформувалися у науковців
та менеджерів-практиків, перестають відповідати цій дійсності, а це
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перешкоджає економічному, соціальному, культурному й особистісному
розвитку. Криза управління – це першопричина кризи організації, свідчення
того, що знання застаріли, і концепції, що добре служили раніше, на які
спирається практична діяльність підприємств, потребують перегляду. З іншого
боку, вона є процесом створення та накопичення в суспільстві знань і вмінь їх
застосовувати, що, як правило, сприяє економічному зростанню, спричиняє в
ній структурні зміни, підвищуючи частку сфер нематеріального виробництва,
інтелектуальної праці, інформаційних і високих технологій, продуктивність
праці. У наукових дискусіях про зміну парадигм менеджменту варто провести
ґрунтовний та аргументований аналіз причин, атрибутів парадигматичної кризи
управління, дослідити термінологічні проблеми, визначити основні поняття
нової парадигми, врахувати появу нових форм підприємств, їх віртуалізацію.
Управлінська парадигма – це науковий підхід, теорія, що спираються на
систему понять, які виражають істотні сторони управлінської дійсності,
зокрема функції управління, цілі діяльності, ефективність, комунікації,
мотивація, централізація. Парадигма (від грец. παράδειγμα, “приклад, модель,
зразок”) є сукупністю фундаментальних наукових установок, уявлень і
термінів, що приймає і поділяє наукове співтовариство і яка об'єднує більшість
його членів. Парадигма – в методології науки – сукупність цінностей, методів,
технічних навиків і засобів, прийнятих у науковому співтоваристві у межах
сталої наукової традиції в певний період часу.
У сучасній системі поглядів на менеджмент існують чотири принципові
положення:
 відмова від управлінського раціоналізму класичних шкіл
менеджменту, згідно з яким успіх підприємства визначається, перш за все,
раціональною організацією виробництва продукції, зниженням витрат,
розвитком спеціалізації;
 використання в управлінні теорії систем, що полегшує задачу
розгляду організації в єдності її складових частин, які нерозривно пов'язані зі
змінами в зовнішньому середовищі;
 застосування в управлінні ситуаційного підходу, згідно з яким уся
організація всередині підприємства є не чимось іншим, як відповіддю на різні
за своєю природою зовнішні дії;
 визнання соціальної відповідальності менеджменту як перед
суспільством у цілому, так і перед окремими працівниками. Підприємство –
це перш за все соціальна система, ефективність якої залежить від головного її
ресурсу – людини.
Враховуючи,
що традиційний
менеджмент,
як механізм
впливу
на свідомість людей у різних його моделях, формах, системах вичерпав себе,
оскільки не сприяє розв’язанню загальнопланетарних проблем розвитку
цивілізації, виникла об’єктивна необхідність сформулювати парадигму
менеджменту XXI століття – менеджменту творчості, сутність якого:
 по-перше – протистояння процесам саморуйнації людської особистості
і руйнівним тенденціям зовнішнього середовища;
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 по-друге
–
створення
умов
для
гармонізації
відкритих
саморегулятивних систем: людини, організації, суспільства і т. д.
 по-третє – створення умов для реалізації творчого потенціалу кожної
людини (незалежно від рівня її свідомості) заради виявлення вектора його
відбиття у творчій вільній праці;
 по-четверте – формування і впровадження механізму управління
творчістю на всіх рівнях для будь-якої відкритої системи.
Сучасні проблеми та підвалини становлення загальної теорії менеджменту
в парадигмальному контексті є багатопланові та різнофункційні. Вони є плодом
інтересів реального підприємництва, власників і менеджерів, інтересів
наукових шкіл та окремих харизматичних осіб, інтересів системи освіти як виду
бізнесу, а також залежать від рівня розвиненості системи інформаційнокомунікативних технологій та споживачів продуктів системи освіти тощо. З
іншого боку, варто зауважити єдину методологічну структуру в становленні
загальної теорії менеджменту. Адже існує тісний взаємозв'язок та єдина
природа розбіжностей, зокрема серед протиборчих методологій наукової
евристики та системного аналізу, бізнес-парадигм делегування та контролінгу,
інтуїтивного та аналітичного стилів управління чи ухвалення рішень.
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БАГАТОВИМІРНІТЬ КРИЗИ ТА ВІДНОВЛЕННЯ БАНКІВСЬКОЇ
СИСТЕМИ УКРАЇНИ
В сучасних умовах одночасно відбуваються кризові процеси в сферах
безпеки, економіки, фінансової та банківської систем. Основними причинами
сукупності кризових процесів є військово-політична агресія, фактична втрата
частини території та економічного потенціалу, падіння ВВП, скорочення
обсягів експорту та імпорту. Реальний сектор і банківська система фактично
втратили доступ до більшості зовнішніх джерел фінансування. Відновлення
економічного зростання країни значною мірою залежить від міжнародної
макрофінансової допомоги, ре-капіталізації банків та залучення інвестицій.
Багатоплановий аналіз причин та наслідків банківських криз в світі
міститься у фундаментальному дослідженні К. Рейнхард та К. Рогофф [3].
Кризові процеси відбувалися в банківських системах різних країн під впливом
різних факторів та мають різні масштаби. Дослідженнями Л. Лавена та
Ф. Валенсія встановлено, що за період 1970–2011 років в світі відбулося 147
системних банківських криз в різних країнах [2, с. 4]. Вони охоплюють не
окремі чи декілька банків, а всю банківську систему, взаємодіють з іншими
кризовими процесами, в першу чергу валютними, фінансовими,
макроекономічними.
Сучасні процеси вимагаю переосмислення теоретичних підходів до
системних банківських криз. Нагальним є дослідження економічних та
банківських кризових процесів в Україні, вплив зовнішніх факторів, шляхи
стабілізації банківської системи.
Для аналізу банківських криз використовуються різні теоретичні підходи
та моделі – концепція «фінансової вразливості» Х. Мінскі, теорія кредитних
циклів, теорії фінансових посередників, концепції процентних ставок та
невизначеності,
механізм
фінансового
«інфекування»
(contagion),
розповсюдження банківських панік та інші.
Дослідники в минулі десятиліття при дослідженні криз в окремих країнах
спиралися в більшості на якийсь один з підходів таких як теорії кредитної
діяльності банків, процентних ставок, кредитних циклів, фінансових
посередників, «фінансової вразливості».
Глобальна фінансова та банківська криза 2008–2009 років, боргова криза
Єврозони виявили нові суперечності та лінії залежностей в розгортанні
кризових процесів, в тому не могли бути пояснені з позицій традиційних
підходів.
Виникає питання, який концептуальний підхід або підходи доцільно
застосувати для аналізу кризового стану банківської системи України. Ясно, що
визначальними для сучасного стану української економіки є різкі зміни
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макроекономічного та політичного середовища в 2014–2015 роках. Тому
доцільно використовувати багатовимірний аналіз взаємодії екстремальних
внутрішніх та зовнішніх факторів банківської кризи та відповідно її стабілізації.
Багатовимірність сучасної банківської кризи проявляються практично
одночасно у більшості банків:
- суттєве зростання прострочених та безнадійних кредитів банків, в силу
чого необхідність збільшення резервів на погашення втрат;
- зменшення вартості капіталу банків;
- падіння ліквідності, збитковість банків та їх нестійкість;
- зростання реальних процентних ставок по кредитам;
- зменшення довіри до банків та відтік депозитів;
- відтік іноземного капіталу.
Розгортання банківської кризи характеризується нерівномірністю, а
застосування додаткового державного регулювання є непослідовним.
Багатовимірність фінансової та банківської нестабільності в Україні в
сучасних умовах, на наш погляд, визначається хаотичним взаємовпливом
внутрішніх та зовнішніх шоків.
Сьогочасними внутрішніми шоками, що впливають на банківську кризу
нестабільність в Україні, можна визначити наступні:
- шоки пропозиції: скорочення ВВП внаслідок зменшення економічної
території;
- шоки попиту: зниження реальних доходів і споживання населення в
результаті інфляції та значної девальвації гривні;
- структурні шоки: зміна структури виробництва під впливом змін
пропозиції та попиту;
- внутрішні фінансові шоки: екстремальні витрати бюджету на ведення
військових дій, фіскальний дисбаланс.
Системні банківські кризи в світі у більшості випадків виникають в
результаті внутрішніх факторів. В сучасній Україні на банківські кризові
процеси поряд з внутрішніми чинниками суттєво вплинули зовнішні шоки.
Основними сучасними зовнішніми шоками української економіки, на наш
погляд, є наступні:
- зовнішньоторговельні шоки, значне скорочення експорту та імпорту у
2014–2015 роках;
- валютні шоки: значна та хаотична девальвація гривні є наслідком
штучного фіксованого курсу в минулому, нагромаджених ринкових
дисбалансів та непродуманої лібералізації курсоутворення;
- зовнішні фінансові шоки: зростання зовнішнього боргу та обмеження
можливостей його обслуговування, скорочення зовнішніх залучень;
- зовнішні інвестиційні шоки: різке скорочення притоку, відтік іноземного
капіталу, погіршення інвестиційного клімату в країні в результаті військового
конфлікту, економічної та фінансової кризи.
Зовнішні та внутрішні шоки обумовили кризу банківської системи України
у 2014-15 роках. Її основними рисами є:
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- зменшення ліквідності в результаті зростання проблемних та
прострочених кредитів, рівень яких в кінці 2014 року досягнув 28% всіх
активів, а в окремих банках доходить до 40% [1];
- падіння довіри до банків та відток депозитів в силу економічної депресії,
інфляції та девальвації. Так, протягом 2014 року депозити в національній
валюті скоротилися на 23%, в іноземній валюті – на 40,3 % [1];
- скорочення активних операцій банків, зниження кредитування економіки;
- величезні збитки від руйнування філій українських банків у Криму та
окупованій частині Донбасу;
- недостатня капіталізація.
Стабілізація банківської системи України залежить в першу чергу від
макроекономічних
чинників,
відновлення
економічного
зростання,
нарощування експорту, бюджетного збалансування та підтримання курсу
гривні.
Основні шляхи стабілізації ситуації в банківській системі, на наш погляд,
такі:
- проведення капіталізації банків на солідарній основі, коли додатковий
капітал вкладається державою та акціонерами;
- поетапне скасування обмежень на зняття депозитів з метою підвищення
довіри до банків;
- збільшення максимального розміру депозиту, що підлягає поверненню за
рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, з 200 тис до 300-400 тис
гривень;
- замороження оподаткування доходів від депозитів до кінця 2015 року;
- запровадження заходів щодо стимулювання заощаджень населення та їх
інвестування у банки;
- розробка та запровадження гармонізованих з міжнародними стандартами
форматів деривативів для управління валютними ризиками;
- концентрація проблемних активів різних банків в одній фінансовій
інституції і таким чином оздоровлення балансів банків.
Нагальна потреба у капіталізації банків не вирішується в силу обмеження
доступу до міжнародних фінансових ринків та відсутності чітких стимулів
інвестування власних коштів для акціонерів банків.
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ФІНАНСІАЛІЗАЦІЯ ТА ДИСПРОПОРЦІЙНІСТЬ РОЗВИТКУ
СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
Однією з визначальних тенденцій сучасного світогосподарського розвитку,
що характеризується посиленням глобальної нестійкості та поглибленням і
ускладненням трансформаційних перетворень, є фінансіалізація економік не
лише розвинених країн, а й країн, що розвиваються.
У науковій літературі фінансіалізацію трактують як модель
нагромадження, за якої збільшення прибутку відбувається в першу чергу через
фінансові канали, а не як результат торгівлі чи товарного виробництва, або ж
визначають як «підвищення активності нефінансових корпорацій на фінансових
ринках» [5].
Водночас у найзагальнішому розумінні під фінансіалізацією як важливим
феноменом сучасності розуміють процес зростання значущості фінансових
ринків, фінансових мотивів, фінансових інституцій у функціонуванні економіки
як на національному, так і на міжнародному рівнях.
Згідно аналітичних оцінок, загальний обсяг фінансових активів світу, що
включає кредити, боргові цінні папери корпоративного та державного сектору,
ринкову вартість акціонерного капіталу тощо, збільшився з 12 трильйонів
доларів США (120% до вартості світового продукту) у 1980 р. до 225
трильйонів доларів (325% до вартості світового продукту) у 2012 р. [8].
При цьому ще у 1970 р. активи 50 найбільших банків у світі становили
лише 0,4 трильйона доларів США або 15% ВВП, а вже у 2000 р. їх активи
збільшились до 21,3 трильйонів доларів США і становили 66% світового ВВП.
У 2013 р. вартість активів 50 найбільших банків світу оцінювалась у 69,3
трильйона доларів США, що відповідає 95% світового ВВП [6].
Разом з тим, процес фінансіалізації господарських систем, пов’язаний з
домінування фінансового сектору над традиційною промисловою економікою,
ототожнюють з трансформацією фінансового капіталу у фіктивнии,
віртуальнии капітал та иого відділення від реальноі, виробничоі сфери [3]. Так,
наприкінці ХХ ст. лише 1–2% світового обороту капіталу були пов’язані з
торгівлею та прямими іноземними інвестиціями, в той час, як решта 98–99% – з
валютно-фінансовими
спекуляціями
та
короткостроковими
капіталовкладеннями [5].
Інтенсифікація зазначених процесів у світі стала наслідком лібералізації
фінансових відносин, загострення глобальної конкуренції за фінансові ресурси,
що виявляється в безперешкодному русі капіталів між країнами і регіонами,
розвитку та поширення науково-технічних досягнень, що дозволяє здійснювати
міжнародні фінансові угоди у режимі реального часу, широкого впровадження
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фінансових інновацій та конвергенції фінансової діяльності, що виявляється у
появі похідних фінансових інструментів.
При цьому в економічній літературі 80–90 рр. ХХ ст. переважала думка,
що динамічний розвиток фінансового сектора сприяє більш ефективному
перерозподілу ресурсів, скороченню бідності, зростанню доходів населення та в
цілому зміцненню економічної системи (праці Р. Голдсміта, П. Хансона,
Л. Йонунга, концепція «фінансового поглиблення» Р.Дж. Маккінона тощо) [1;
3].
Однак після загострення глобальної фінансово-економічної кризи 2007–
2009 рр. провідні науковці та фахівці-практики більш критично аналізують
вплив надшвидкого зростання фінансових активів
на макроекономічну
стабільність, звертаючи увагу на ризиковість надмірної фінансіалізації та, як
наслідок, суттєві диспропорції соціально-економічного розвитку. Зокрема,
йдеться про такі дисбаланси у функціонуванні національних господарських
систем:
- зниження інвестиційної активності господарюючих суб’єктів та
уповільнення темпів економічного зростання через значний відрив фінансового
сектора від реальної економіки;
- зменшення економічного добробуту населення, що виявляється у
зростанні рівня безробіття та нерівномірності розподілу доходів;
- пришвидшення темпів збільшення державної заборгованості країн світу,
що значно перевищують темпи зростання ВВП.
На сучасному етапі негативний вплив зростаючої ролі фінансової сфери
пов’язують із втечею надлишкового капіталу з реального сектору у фінансовий
і здійснення фінансових спекуляцій. Так, застосування фінансових інновацій
приводить до перевищення дохідності фінансових інструментів над
прибутковістю реальних вкладень та приводить до зміни структури інвестиціи
шляхом пріоритетності спекулятивних фінансових трансакцій. За цих обставин
повною мірою не виконується основна функція фінансового сектора, що
полягає у трансформації заощаджень у реальні інвестиції та сприянні таким
чином економічному зростанню національних економік. При цьому однією з
основних причин відриву фінансового сектора від реального є домінування
короткострокових форм фінансування, що входить у протиріччя з реальним
виробництвом, яке потребує довгострокових капітальних вкладень [4]. До того
ж сучасні фінансові операції часто мають складну багаторівневу структуру, а їх
реалізація через порушення законодавчих вимог щодо прозорості угод чинить
деформуючий вплив на ринкову ситуацію та в цілому приводить до підвищення
ризиковості та поширення фінансової нестабільності у світі [3].
Водночас зменшується потреба реального сектору економіки в трудових
ресурсах та відбувається поглиблення соціальної диференціації населення через
значну різницю в дохідності операцій з використанням реального капіталу та
фінансових активів, власниками яких є незначна частина населення. Результати
наукових досліджень свідчать, що нині на 1% населення планети припадає 35%
багатства світу [2].
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Загальновідомим є також безпрецедентне зростання обсягів боргових
зобов’язань більшості країн світу, що свідчить про їхню кредитозалежну
стратегію економічного зростання [2]. При цьому збільшення державних
запозичень не завжди відповідає темпам зростання ВВП країни та приводить до
збільшення боргового тягаря в майбутньому. Для прикладу, показник сукупної
заборгованості Японії на кінець 2014 р. становив 230,00% від ВВП, США –
102,98%, країн Єврозони – 91,90% від ВВП (найвищим він є в Греції (177,10%),
Італії (132,10%) та Португалії (130,20%)) [7].
Разом з тим слід звернути увагу на певне уповільнення темпів
фінансіалізації в останні роки. Зокрема, щорічне зростання глобальних
фінансових активів на кінець 2012 р. становило 1,9% порівняно з 7,8% у період
1990–1994 рр., та 8,1% в 2005–2007 рр. При цьому відбулося зменшення
транскордонних потоків капіталу на 60% від пікових значень 2007 р. [8]. Хоча
нині ще невідомо, чи свідчать зазначені факти про переломний момент у
розвитку світової фінансової системи та є передумовою подальшої
дефінансіалізації світогосподарських процесів, можна говорити про певні
позитивні наслідки запровадження на глобальному та національних рівнях
жорсткіших регуляторних норм і правил з метою обмеження економічної влади
фінансового капіталу. Так, основними напрямами реформування посткризової
глобальної фінансової архітектури стали підвищення інтенсивності та
ефективності контролю і нагляду за надвеликими – системно важливими
фінансовими інститутами, запровадження в найближчому майбутньому низки
важливих ініціатив щодо відокремлення банківських операцій від
інвестиційного бізнесу, зокрема правила Волкера в США, правила Віккерса у
Великобританії, пропозицій Ліканена для ЄС, метою яких є обмеження
активності банків у сфері спекулятивних операцій з цінними паперами і
деривативами, заборона інвестування в хедж-фонди та акціонерний капітал
тощо.
У цьому контексті необхідним є подальший пошук збалансованих
підходів до розвитку фінансових ринків з метою мінімізації ризиків поширення
глобальної фінансової нестабільності, зменшення існуючих диспропорцій
розвитку національних господарських систем та сприяння довгостроковому
економічному зростанню.
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ВАЛЮТНИЙ КУРС ЯК БУФЕР ВІД ЗОВНІШНІХ ШОКІВ
В сучасних умовах, коли міжнародний рух капіталу має нестабільний
характер, і, більше того, досить часто виступає одним із чинників, що
обумовлює економічну нестабільність, у процесі вибору оптимального режиму
валютного курсу обов’язково слід враховувати наскільки той чи інший режим
валютного курсу чинить вплив на економічну ситуацію (погіршуючи чи
покращуючи її) в умовах кризи. Тобто мова йде про те, що валютний курс може
слугувати свого роду буфером для шоків в економіці, що є обумовлені кризами.
Традиційний погляд на цю проблему полягає в тому, що проміжні режими
валютного курсу є найбільш чутливими до криз і саме тому в процесі
здійснення валютно-курсової політики вибір оптимального режиму валютного
курсу повинен бути зосередженим між двома варіантами, а саме: плаваючим та
фіксованим [2, с.12].
У процесі здійснення валютно-курсової політики перед центральними
банками стоїть проблема, що полягає у визначенні того, який режим валютного
курсу можна вважати оптимальним щодо зменшення негативного впливу кризи
і як уникнути надмірного регулювання валютного курсу, яке може погіршити
макроекономічну ситуацію у кризових умовах.
Якщо проаналізувати наукові праці, в яких автори робили спробу з’ясувати
межі необхідного втручання держави у процес курсоутворення з метою
зменшення впливу кризових явищ, то можемо побачити, що висновки, які були
зроблені авторами цих наукових праць часом є достатньо суперечливими. Так,
наприклад, С. Фішер вважав прийнятними широкий спектр режимів валютних
курсів для країн у яких рахунок операцій з капіталом є відкритим. Цей спектр,
на його думку, починається з вільно плаваючих режимів валютних курсів та
закінчується режимом валютного курсу з повзучою прив’язкою. Тобто, згідно
його висновків, режим керованого плавання так само добре зменшує вплив
негативних наслідків кризи як і вільно плаваючий валютний курс [3, с. 5].
Упродовж майже всього періоду існування України як незалежної держави
її валютно-курсова політика полягала у застосуванні різних режимів
фіксованого валютного курсу. Однак першочергових цілей, як от низький
рівень інфляції та стабільні темпи економічного зростання так і не було
досягнуто. Більше того, така політика сприяла зростання дисбалансів в
економіці. Встановлення оптимального режиму валютного курсу, який би міг
слугувати у якості буфера для зовнішніх шоків, є необхідною умовою
забезпечення стабільного розвитку економіки України. Це пов’язано з тим, що
Україна є малою відкритою економікою і, наприклад, у випадку зниження
попиту на продукцію експортерів, більш гнучкий режим валютного курсу
створює умови для зменшення негативного впливу зовнішніх чинників на
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обсяги виробництва, а отже і на зайнятість. У випадку, якщо зовнішні чинники
матимуть позитивний вплив на економіку країни, що у свою чергу може
проявлятися через зростання попиту на продукцію українських експортерів,
завдяки гнучкому режиму валютного курсу, через ревальвацію можна буде
зменшити економічну активність експортерів і не допустити зростання рівня
інфляції.
Список використаної літератури
1. Постанова Національного Банку України «Про основні засади грошовокредитної політики на 2016-2020 роки» від 18 серпня 2015 року № 541.
2. Ghosh A.R, Ostry J.D. Qureshi M.S.Exchange Rate Management and Crisis
Susceptibility: A Reassessment/ A.R. Ghosh,J. D. Ostry, M. S. Qureshi//IMF
Working Paper. – 2014. – №11. – P. 3-45.
3. Fischer S. Exchange Rate Regime: Is the Bipolar View Correct?/ S. Fischer//
Journal of Economic Perspectives. – 2001. – № 15(2). – Р.3 – 24.

488

МАТЕРІАЛИ ІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
І.Ю. Калінкова, асп.,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТАРГЕТУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ
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МЕХАНІЗМУ ТРАНСМІСІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ШОКІВ
На сьогодні грошово-кредитна політика в Україні, як і в докризовий
період, відчуває слабкість впливу монетарних інструментів на фінансовий
ринок. Кредитний бум і його стимулюючий вплив на макроекономічні
показники (зайнятість, інвестиції, споживання, ВВП, інфляційні процеси)
змінився кредитним стисненням. Через банкротство більш як сорока банків за
2015 рік банківська система втратила 200 млрд грн., що сьогодні становить 9,5
млрд дол. або 18% прогнозованого валового випуску в поточних цінах. Це є
одним із чинників зменшення сукупного попиту та інвестиційних вкладень в
економіку, що підтверджується відтоком прямих інвестицій за перше півріччя у
розмірі 1,2 млрд дол. Економіка отримала потужний інфляційний імпульс, що
оперативно підвищив реальний валютний курс понад рівноважне значення, що
варто сприймати як один з ключових чинників «експортоорієнтованого спаду»
та привід для подальшої девальвації. При цьому, за прогнозом НБУ, вже з 3-го
кварталу 2015 року економічне зростання відновиться за рахунок експортних
доходів (за 1-ше півріччя експорт скоротився на 35% відносно аналогічного
періоду 2014 року), причому дефіцит платіжного балансу забезпечений
нерівномірним скороченням як експорту, так і імпорту – скоротився у першому
півріччі майже в три рази відносно аналогічного періоду 2014 року. В
результаті, за даними Всесвітнього банку, економіка України може скоротитися
на 7,5% у 2015 році, тоді як прогноз українських інвестиційних компаній
становить 11-13% падіння, а обсяг державного боргу з врахуванням фінансових
надходжень від МВФ сягне 93% ВВП [3].
В рамках формування рекомендацій з покращення заходів
макроекономічного регулювання, виокремимо кілька фундаментальних
напрямків.
Зокрема, досягнення визначених параметрів грошової пропозиції
передбачає:
 необхідність підтримки Фонду гарантування вкладів фізичних осіб для
виплати компенсацій вкладникам ліквідованих банків з метою відновлення
стабільної роботи банківської системи;
 активне використання монетарних інструментів для абсорбції
надлишкової ліквідності банківської системи з метою нівелювання
інфляційного та девальваційного тиску.
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Таблиця
Рекомендації до вдосконалення макроекономічної політики України
шляхом активізації дії механізму трансмісії економічних шоків
Напрям таргетування
призупинення кредитування домогосподарств та робота з
простроченими заборгованостями;
розширення фонду гарантування вкладів фізичних осіб
та підвищення норм резервування для відновлення
стійкості банківської системи;
абсорбція надлишкової ліквідності банківської системи,
планомірне скорочення грошової маси
(рівня
монетизації) до початку відновлення внутрішнього
механізму відтворення, нарощування внутрішнього
попиту;
продовження
політики
“дорогої
гривні”
через
збереження високих процентних ставок до появи ознак
стабілізації ситуації на валютному ринку і зниження
інфляційних очікувань (інструмент відсоткових ставок
втратив трансмісійну здатність – єдиним дієвим заходом
до повернення грошей у банківську систему є
відновлення довіри до неї);
помірне підвищення мультиплікації коштів банківською
системою;
акумулювання грошових коштів у банківській системі, а
не поза нею, включаючи найменш ліквідні складові
грошового агрегату М3;
формування бази
резервів країни;

для

нарощення

золотовалютних

регулювання платіжного балансу: подальше обмеження
імпорту, в т.ч. за рахунок продуманої протекціоністської
політики
та
додаткова
підтримка
експортних
виробництв, що і так отримали конкурентні переваги в
результаті сильної девальвації гривні;

створення адміністративних умов для гарантування
безпеки економічної діяльності іноземних інвесторів;

структурні
реформи
(масштабне
нарощування
капітального інвестування та перегляд всіх державних
витрат у соціальній сфері);

Очікуваний результат
відновлення стабільної роботи
банківської системи, зниження
соціальної напруги;

нівелювання
інфляційного
та
девальваційного тиску, відновлення
роботи
банківської
системи
(зниження вірогідності банкрутства
(докапіталізація
банківської
системи країни) та скорочення
простроченої
дебіторської
заборгованості);

макроекономічна
бездефіцитний
інвестування
в
інфраструктури;

стабілізація,
бюджет,
будівництво

скорочення відтоку дефіцитної
валюти та нарощування обсягів
нових валютних надходжень (ріст
чистого експорту);
різке нарощування обсягів глибокої
локалізації іноземних виробничих
потужностей на фоні значного
здешевлення робочої сили на
внутрішньому ринку (в першу
чергу актуально для сектору легкої
промисловості,
фармацевтики,
хімічного виробництва);
формування
фундаментальних
факторів відновлювальної динаміки
обмінного курсу гривні;

Джерело: складено автором
Таким чином, для недопущення реалізації додаткових ризиків і
формування стійкого тренду на зниження інфляції Національний банк має
продовжувати політику “дорогої гривні” через збереження високих процентних
ставок.
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Водночас, як тільки ознаки стабілізації ситуації на валютному ринку та
зниження інфляційних очікувань набудуть стійкого характеру, Національний
банк зможе розпочати поступове пом’якшення монетарних умов як за рахунок
зниження процентних ставок, так і скасування адміністративних обмежень.
Можливість пом’якшення монетарної політики також залежатиме від
успішності в реалізації структурних реформ, фіскальної консолідації та
оздоровлення банківської системи, тобто фундаментальних факторів динаміки
обмінного курсу гривні [4].
При використанні діючих засобів адаптаційної політики [1], у 2016 році
повинні з’явитися ознаки нормалізації функціонування монетарної сфери. При
відновленні попиту на гроші швидкість їх обертання уповільнюватиметься. З
урахуванням цього приріст грошової маси (16,5%) дещо перевищуватиме
зростання номінального ВВП (14,6%). Також припускається помірне
підвищення мультиплікації коштів банківською системою з огляду на її
стабілізацію та відповідне відновлення довіри вкладників. За таких умов,
монетарна база (М1) зростатиме дещо меншими темпами (15,3%) порівняно з
грошовою масою (М3) [2].
Крім того, необхідно сконцентрувати зусилля на відновленні внутрішніх
ресурсів нарощування валового випуску (масштабного розширення
капітального інвестування), як з метою насичення внутрішнього ринку, так і
для розширення експортних можливостей в умовах дії системи «валютного
управління» та валютного голоду.
Відтак, для появи відновлювального економічного тренду та активізації
механізмів трансмісії економічних шоків Україні необхідна комплексна
адаптаційна економічна політика, яка за умов раціонального і зваженого
використання відповідних інструментів прискорить пожвавлення вітчизняної
економіки і створить фундамент для підвищення ефективності її використання
у майбутньому. Це, в свою чергу, дозволить завчасно ідентифікувати
макроекономічні дисбаланси та нівелювати негативні наслідки ендогенних і
екзогенних економічних шоків на різних фазах економічного циклу української
економіки.
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К.І. Полінчук, асп.,
Національна академія державного управління
при Президентові України
ПРИВАТИЗАЦІЯ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА УСПІШНОЇ
РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
Складна економічна ситуація, викликана проведенням військових дій на
Сході країни, та потреби реформування економіки, спонукають до пошуку
нових джерел фінансування. Для виконання державного бюджету в І півріччі
2015 року було здійснено державних запозичень на суму 107,1 млрд. грн. На
внутрішньому ринку було залучено 19,4 млрд. грн. Від зовнішніх джерел
надійшло запозичень на суму 87,6 млрд. грн., в т.ч.: від Міжнародного
валютного фонду – 1,9 млрд. спеціальних прав запозичень (56,9 млрд. грн.),
випуск облігацій зовнішньої державної позики під кредитні гарантії США –
1,0 млрд. дол. США (21,0 млрд. грн.), ЄС – 250 млн. євро (6,0 млрд. грн.),
Канади – 200 млн. канадських доларів (3,7 млрд. грн.). На фінансування
проектів від міжнародних фінансових організацій до спеціального фонду
надійшло 3,0 млрд. грн. Крім того, у І півріччі 2015 року здійснено цільовий
випуск облігацій внутрішньої державної позики на загальну суму 47,7 млрд.
грн., з яких: 29,7 млрд. грн. – з метою збільшення статутного капіталу
НАК «Нафтогаз України» (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 23.01.2015 № 13 та ст. 19 Закону України про державний бюджет на
2015 рік); 14,8 млрд. грн. з метою надання кредиту Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від
04.04.2015 № 156 та ст. 17 Закону України про державний бюджет на 2015 рік);
3,2 млрд. грн. з метою додаткової капіталізації ПАТ АО «Укргазбанк»
(відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 115 та
ст. 16 Закону України про державний бюджет на 2015 рік) [2].
Тому актуальним є питання пошуку нових джерел фінасування, окрім
кредитування, оскільки, враховуючи його поворотність і строковість,
кредитори надалі будуть зменшувати суми, які вони готові позичати Україні.
Проведення приватизації дозволить, окрім отримання прямого фінансування,
вирішити проблеми з утриманням ряду державних об’єктів, що призведе до
зменшення витратної частини бюджету. Не секрет, що значна частка залучених
прямих іноземних інвестицій припадає саме на приватизацію державних
об’єктів та їх використання, а не побудову з «нуля» нових підприємств. У
цьому плані Україна має нагоду повторити успішний досвід країн Центральної
та Східної Європи, де активна політика приватизації дозволила вирішити
проблему фінансування економіки в процесі реформування та дала потужний
поштовх для розвитку промисловості.
Активне залучення іноземних інвестицій шляхом приватизації дозволить
також залучити іноземну валюту, яка необхідна для підтримки стабільності
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гривні. Тому активізація залучення інвестицій та правильне використання
отриманої в ході приватизації валюти є одним з ключових факторів для
подолання від’ємного сальда платіжного балансу.
Законом України від 28 грудня 2014 року N 80-VIІІ «Про Державниий
бюджет України на 2015 рік» встановлено планове завдання з надходження
коштів від приватизації державного майна до державного бюджету у 2015 році
в розмірі 17,00 млрд грн. [1]. Проте, за І перше півріччя 2015 року обсяг
надходжень склав лише 1 млрд грн. Такі незначні обсяги пояснюються тим, що
остаточний перелік об’єктів, які підлягають приватизації було визначено лише
12 травня 2015 року Постановою Кабінету Міністрів України №271. У цьому
переліку
понад 300 підприємств, серед яких «Центренерго» (78,00%),
«Донбасенерго» (25,00%), «Сумихімпром», «Одеський припортовий завод»
(99,56%), щонайменше шість шахт, серед яких і копальня ім. Засядька (16,50%),
декілька ТЕЦ, різні пакети обласних енергорозподільчих компаній, 13 портів,
державна корпорація «Укрбуд» та навіть ПАТ «Президент-Готель». [3] Є серед
переліку і об’єкти, приватизація яких викликає певний резонанс або має
історичний підтекст. «Центренерго» залишається єдиною великою державною
компанією у теплоенергетиці, тоді як решта вже є приватною власністю.
Одеський припортовий завод – не тільки виробляє хімічну продукцію, але й має
унікальні потужності для експорту продукції – аміакопровід, який є «ключем»
для продажу хімічної продукції на зовнішні ринки. Попередні спроби його
приватизації у 2008–2009 роках завершувалися невдало та навіть ставали
причиною політичних скандалів. Також у вищезазначеній Постанові Уряду
йдеться про проведення спеціальних зустрічей з інвесторами – «роуд-шоу», де
організаторами мають виступити Міністерство економічного розвитку і торгівлі
та Фонд державного майна, проте детально дані процедури не розписані.
Серед об’єктів, які підлягають приватизації, багато підприємств паливноенергетичного комплексу, аграрної промисловості й інфраструктури. Саме ці
галузі, в контексті інтеграції України до ЄС, мають стати рушійними силами та
основою зміцнення економічної співраці. Не секрет, що більше 20 років
підприємства з вказаного переліку не використовуються на повну потужність і
потребують модернізації. Залучення іноземних інвестицій в дані галузі
сприятиме як їх оновленню, так і включенню в якості структурних елементів до
глобальної Європейської чи Світової системи транснаціональних корпорацій.
Тому на першому етапі приватизація принесе можливість погашення
зовнішньої заборгованості та проведення реформування економіки, на другому
– сформує міцні економічни зв’язки з ЄС і створить економічну основу
української Євроінтеграції. Нещодавно Україна отримала ще одне «зелене
світло» від світової економічної спільноти – реструктуризацію заборгованості
та списання 20% боргу, що є важливим сигналом, який означає, що поки що
Україна викликає довіру, з нами хочуть і будуть співпрацювати на Заході.
Скептичні думки щодо зацікавленості інвесторів через військові дії на Сході
країни – легко розвіюються тим фактом, що реалізацію ліцензій на 3G зв’язок
було проведено без особливих проблем і затягувань.
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Зараз першочерговим завданням є побудова нових механізмів і процедур
проведення приватизації з метою мінімізації ймовірності виникнення тіньових
схем. Для цього на законодавчому рівні вживається відносно новий термін
«роуд-шоу». Під ним розуміють, визначення потенційних інвесторів, зустрічі з
ними, в рамках яких представники Фонду державного майна та Міністерства
економічного розвитку і торгівлі будуть визначати найкращі проекти з
приватизації та подальшого використання об’єктів. Проте сама процедура й
механізми оцінки ефективності поки не закріплені (визначені), тому маємо
лише заміну звичного поняття «конкурс» на «роуд шоу».
Як показує досвід Західних сусідів, швидка та ефективна приватизація
міжнародними корпораціями та залучення іноземних інвестицій може стати
ефективним методом для погашення заборгованості та поштовхом для розвитку
національної економіки, адже рано чи пізно бажання кредитувати амбітні
проекти з реформування будуть зменшуватись, а сподіватися щоразу на
реструктуризацію не доводиться. Є правда ще й один варіант покриття
дефіциту бюджету – збільшення податкового навантаження, проте в сучасних
реаліях воно може призвести до тінізації економіки та падіння підприємницької
активності в Україні.
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НЕРІВНОМІРНІСТЬ РОЗПОДІЛУ ДОХОДІВ В УКРАЇНІ:
МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНЮВАННЯ ТА РЕАЛЬНИЙ СТАН
Розвиток ринкових відносин в Україні супроводжується поглибленням
соціальної диференціації населення, зокрема, під впливом нерівномірного
розподілу доходів. Найвідомішими показниками цієї диференціації є децильний
коефіцієнт та квинтиль. Показник концентрації – індекс Джині розкриває
ступінь відхилення фактичного розподілу доходів від рівномірного. Для
визначення диференціації доходів використовують також фондовий коефіцієнт
диференціації (коефіцієнт фондів) та графічно – криву Лоренца. На рис. 1
показано нерівномірність розподілу доходів населення України у 2014 році за
децильними (10%-ми) групами населення.
На рис. 1 перша децильна група – це група з найменшим доходом, а десята
– з найбільшим. Децильний коефіцієнт диференціації грошових доходів
населення у 2014 році складав З,9 разів. Коефіцієнт концентрації доходів
(Індекс Джині) у 2014 році складав 0,259. Співвідношення грошових доходів
найбільш і найменш забезпечених 10% населення (децильний коефіцієнт
фондів) складав 5,9 разів. Співвідношення грошових доходів найбільш і
найменш забезпечених 20% населення (квінтильний коефіцієнт фондів) складав
3,8 разів [3].
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Рис. 1. Нерівномірність розподілу доходів населення України у 2014 році
за децильними (10%-ми) групами населення, %
Джерело: за даними Державної служби статистики України
За наведеними даними Україна відноситься до країн з низькою
диференціацією доходів і, навіть, знаходиться поруч зі скандинавськими
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країнами, відомими своєю яскраво вираженою соціальною спрямованістю.
Більш того, при такій низькій диференціації відзначається тенденція до
подальшого зниження індексу Джині (у період між 1996–1998 роками
коливалися між 39,1 і 41,3%; у 2010 році він складав 0,26) [8]. Значення індексу
стрімко наближається до значень показника радянського періоду, коли воно
становило від 22 до 23%. Україна, навіть з урахуванням істотного заниження
офіційних показників, відноситься до країн з диференціацією видимих доходів
нижче середнього [6].
Необхідно зауважити, що офіційні показники нерівності в Україні, і,
зокрема, коефіцієнт Джині, істотно занижені внаслідок низького рівня
достовірності вихідної інформації. Важливо, врахувати хоча б той факт, що у
2013 році за кількістю доларових мільярдерів Україна опинилася на 27 позиції
світового рейтингу. У світовій клуб мільярдерів входили 18 українців, розмір
активів яких становив $49 мільярдів [7]. У 2015 році сумарний статок п’ятірки
мільярдерів, у яку увійшли Ринат Ахметов, Ігор Коломойський, Геннадій
Боголюбов, Віктор Пінчук і Вадим Новинський, склав $15 млрд. [2].
У силу своєї конструкції коефіцієнт Джині не відображає рівня
концентрації доходів у самій верхній групі домогосподарств. Це означає, що
необхідно оцінювати рівень концентрації багатства і доходів у тій групі
населення, яка або випадає з розгляду при використанні стандартних
показників, або не чинить на них істотного впливу. Низький рівень цієї
достовірності визначається також значним рівнем недостатнього охоплення
домогосподарств з високими рівнями доходу і значним приховуванням
інформації про домогосподарство. Домогосподарства, що мають великі доходи,
при обстеженні їх занижують. Значна частка доходів офіційного не фіксується у
вітчизняній статистиці. Існує також ще один аспект спотворення вихідної
інформаціі, пов’язаний з низьким охопленням у процесі обстеження найбільш
високодохідних груп.
Недоліком коефіцієнта Джині є те, що його величина суттєво залежить від
критерію диференціації доходів. В якості критеріїв диференціації можуть
виступати первинні доходи до оподаткування, доходи після оподаткування і,
нарешті, податки після оподаткування та субсидування. Відмінність у
результатах дослідження залежить від ступеня регулювання державою як
економіки в цілому, так і особливо сфери перерозподілу первинних доходів.
Значення коефіцієнта Джині, що характеризує первинний розподіл доходів,
більшою мірою відображає ринкові відносини у виробництві і на ринку праці;
значення після оподаткування та субсидування – співвідношення в рівні життя
домогосподарств. Необхідно враховувати також, що найбільш нерівномірно як
у світі, так і в Україні, розподілені зовсім не доходи, а багатство – активи,
якими володіє та чи інша людина. Приблизно 40% усіх активів світу належать
1% найбагатших людей, 10% найбагатших володіють 85% усіх активів, а 50%
населення володіє менш ніж 1% [5].
Тенденція щодо зниження рівня нерівності, яка в останні 15 років
простежується в Україні, існує й тому, що держава проводить політику
497

ПАРАДИГМАЛЬНІ ЗРУШЕННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ ХХІ СТ.
вирівнювання доходів, спрямовану на «вирівнювання бідності», орієнтовану
лише на підтримку малодоходних верств населення. У результаті цього
зменшується різниця у розмірі мінімальної і середньої заробітної плати. Цьому
сприяє також політика оподаткування доходів і майна та субсидування різних
прошарків населення за різними ознаками. Подальше зниження рівня
диференціації може привести до уповільнення темпів відновлення і зростання
економіки.
Велику загрозу складають тіньові доходи. Україна у 2011 році стала
європейським лідером за обсягом тіньової економіки, яка склала 44,1% від
офіційного валового внутрішнього продукту (ВВП). Розрахунки питомої ваги
тіньового сектору української економіки із застосуванням різних методик
також свідчать, що вона становить близько 40–50% внутрішнього валового
продукту. За оцінками фахівців приблизно 55% підприємств в Україні
працюють у «тіні» [1, с. 54–55].
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СУТНІСТЬ І РУШІЙНІ СИЛИ МІЖНАРОДНОЇ ТРУДОВОЇ
МІГРАЦІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
В сучасних умовах панівною тенденцією у міжнародних економічних
відносинах є інтеграція у світове господарство, однією з форм якої виступає
міжнародна міграція робочої сили. У світі все більшого поширення набуває
переміщення трудових ресурсів, зумовлене соціально-економічними,
військовими, етнічними та релігійними чинниками.
Міжнародна міграція робочої сили – це постійне або тимчасове
переміщення працездатного населення з одних країн до інших, що викликається
як економічними, так і неекономічними причинами [1, с. 495].
Однією з важливих передумов, яка зумовлює трудову міграцію з країн, що
розвиваються, як правило, в економічно розвинені країни, є зростання попиту
на дешеву робочу силу, економічні кризи в країнах походження мігрантів, вищі
стандарти праці та якості життя. Загалом у світі близько 200 млн. осіб залучені
до процесів міжнародної міграції трудових ресурсів.
Міжнародна міграція робочої сили ґрунтується на можливостях, умовах і
прагненні працездатного економічно активного населення працювати у будьякому регіоні, країнах світового співтовариства з метою задоволення своїх
життєвих потреб. У світі нараховується 104 млн робочих мігрантів, які не лише
заробляють кошти, але й переказують частину з них на Батьківщину.
Грошові перекази мігрантів у 2013 році до країн, що розвиваються склали
404 млрд дол США, за даними Світового банку. Грошові перекази майже втричі
перевищують обсяг міжнародної допомоги цим країнам. Найбільшими
приймаючими країнами є: США (45,8 млн), Російська Федерація (11 млн),
Німеччина (9,8 млн), Саудівська Арабія (9,1 млн), Арабські Емірати (7,8 млн),
Великобританія (7,8 млн), Франція (7,4 млн), Канада (7,3 млн), Австралія (6,5
млн), Іспанія (6,5 млн).
Раніше основними причинами переселення були стихійні лиха,
продовольчі проблеми, політичні гоніння населення. Сьогодні головними
чинниками міграції є пошук людьми кращих умов життя для себе та членів
своєї родини. Найбільш яскраво це проявилось в постсоціалістичних країнах в
кінці ХХ ст. – першій декаді ХХІ ст.
З точки зору економічної науки та економічного аналізу, причини та
фактори міжнародної міграції можна поділити на такі, що описуються
властивими їм інструментарієм та логікою, та такі, що зумовлені чимось іншим,
тобто – ендогенні та екзогенні за природою [1, с. 499]. Відтак класифікація
таких факторів має поділяти їх на економічні та неекономічні (рис. 1).
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Рис. 1. Передумови сучасної масової міграції населення
Джерело: складено автором
Економічні фактори пов’язані з відмінностями, що існують між країнами
щодо рівнів життя, заробітної плати, можливості знайти роботу (зокрема за
певним фахом). Звичайно, «суто економічних» мотивів виїзду з країни або
в’їзду до неї не існує: всі вони так або інакше спираються на соціальні і
психологічні системи цінностей людей. Разом з тим їх об’єднує те, що
економічні підходи принаймні можуть досить повно їх зрозуміти та описати.
Неекономічні фактори пов’язані з подіями, які сприймаються
економістами як певна даність, природа якої не описується суто професійними
методиками. Такими факторами можуть бути стихійні лиха, війни, примусове
висилання людей.
У 2014 р. налічується 232 млн міжнародних мігрантів, у порівнянні з 2000
р. кількість мігрантів зросла на 57 млн і на 19% за останні 3 роки. Для
міжнародної міграції характерним є не лише напрям міграції Південь-Північ,
тобто з країн з низьким/середнім рівнем доходу до багатих країн, але й
спостерігаються, що обсяг міграції за напрямом «південь-південь» майже
еквівалентний обсягу «південь-північ» (рис.2).
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Рис. 2. Розподіл мігрантів за походженням та місцем призначення у 2014 р.
Джерело: складено автором за даними [2]
Таким чином, на сучасному етапі економічного розвитку міжнародна
міграція залишається вагомим чинником суспільного розвитку. Її масштаби і
значення постійно зростають, вона стає невід’ємною частиною
світогосподарських процесів. Країни намагаються використати переваги
міжнародної міграції населення. Більшість досліджень міграційних процесів
свідчать про їх позитивний вплив на економіку та соціальний розвиток
приймаючих країн. Але в різних країнах наслідки міграції різняться і зумовлені
насамперед масштабами, структурою міграційних потоків.
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ТОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
Загальновідомо, що традиційні теоретичні підходи та аналітичні методи
оцінювання результативності функціонування і розвитку економічних систем
все частіше наштовхуються на проблеми, що не мають задовільного вирішення
в межах класичної парадигми. Дослідження сутності та обґрунтування методик
вимірювання ефективності різнорівневих економічних систем знайшли
відображення в працях представників багатьох напрямів та шкіл економічної
науки. Особливої уваги заслуговують
дослідження ефективності
функціонування та розвитку сучасних економічних систем та обґрунтування на
цій основі практичних рекомендацій щодо оцінювання інституційної
ефективності економіки України.
В економічній теорії існують різні концептуальні підходи до визначення
економічної ефективності, які в цілому можна об’єднати в дві основні групи [3,
с. 150–152]. Прихильники першого підходу (М.Х. Мескон, М. Альберт,
Ф. Хедоурі, Х. Лібенштайн, С. Фішер, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензі та ін.)
трактують ефективність у значенні результативності, тобто відповіді на
питання: яких результатів було досягнуто, яких та скільки ресурсів було
витрачено з метою досягнення отриманих результатів. Таким чином, йдеться
про дослідження ефективності в контексті співвідношення результатів та
витрат. При цьому питання про те, наскільки отриманий результат наближає
суспільство до визначеної мети не ставиться. Спроба дати відповіді на це
питання обумовила існування другого підходу, прибічники якого (Л. фон Мізес,
Є. Слуцький, Д. Хан, П. Друкер, А.Д. Виварець, Л.В. Дістергефт та ін.)
характеризують ефективність з позиції досягнення поставленої мети та
реалізації стратегічних цілей суспільного розвитку. В межах ортодоксального
підходу кількісне визначення економічної ефективності формалізується таким
чином:
,
де:
Е – економічна ефективність,
Р – отримані результати (вартість виробленої продукції, послуг тощо),
В – здійснені витрати (капітальні затрати, витрати на оплату праці та ін.)
[4].
При цьому беруться до уваги такі варіанти обчислення економічної
ефективності через зіставлення витрат (В) і результатів (Р):
1) показник Р/В характеризує результат, отриманий з одиниці витрат;
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2) відношення В/Р позначає питому величину витрат, що припадає на
одиницю результату;
3) різниця (Р–В) характеризує абсолютну величину перевищення
результатів над витратами;
4) показник (Р–В)/В характеризує ефект, отриманий з одиниці витрат;
5) показник (Р–В)/Р відображає питому величину ефекту, що припадає на
одиницю отриманих результатів [4].
Зазначений підхід до вимірювання економічної ефективності був
покладений в основу сучасної системи національних рахунків (СНР), мета якої
– дати наочне кількісне відображення стану національної економіки в цілому за
певний період [2, с. 202].
Проблема невідповідності зазначеного підходу до оцінювання
ефективності економічних систем сучасним реаліям світогосподарського
розвитку пояснюється, насамперед, ігноруванням складної динаміки
різнорівневих економік та акцентуванням уваги на статистичних показниках,
що випливають з аналізу ВВП та практично не співвідносяться з цілями сталого
розвитку.
Позбутися цих недоліків значною мірою дозволяють неортодоксальні
підходи до оцінювання ефективності сучасних економічних систем, зокрема
запропоновані представниками інституційної теорії. На відміну від неокласиків,
інституціоналісти трактують ефективність економічних систем в контексті
формування та функціонування такого інституційного середовища, яке є
сприятливим для реалізації цілей сталого розвитку, а саме: гармонійне
поєднання пріоритетів економічного зростання з досягненням соціальних
ідеалів, захистом довкілля та примноження національних культурних цінностей
[5, c. 33].
При цьому однією з дискусійних проблем неоінституційного аналізу
ефективності функціонування сучасних економічних систем є визначення
критеріїв її оцінювання, які в цілому можна структурувати таким чином:
а) ефективність як максимізація суспільного добробуту;
б) ефективність за критерієм Парето-оптимальності;
в) ігрова модель ефективності в ситуації дії цінових норм;
г) ефективність у розумінні Дж. Хікса;
д) економічна ефективність в сенсі маржинального аналізу, яка базується
на затратно-результативному підході;
е) економічна ефективність в розумінні Дж. Ходжсона [6, с. 55–57].
Названі критерії інституційної ефективності економічних систем
засвідчують більш широкий спектр дослідження результативності їхнього
функціонування [7, с. 308]. Конкретні методи такого оцінювання представлені в
табл. 1. Важливо зауважити, що наведені методи мають свої переваги та
недоліки, відтак існує необхідність конкретизованого відповідно до умов тієї чи
іншої країни їхнього поєднання з метою визначення інституційної ефективності
господарського розвитку та розробки адекватної політики інституційних змін.
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Таблиця 1
Методи оцінювання ефективності сучасних економічних систем
№

Назва методу

1.

Рейтинговий

2.

Етнометрична оцінка

3.

Метод Г. Хофстеде

4.

Інституційні моделі
регресійного аналізу

5.

Кількісний аналіз
інституційної
ефективності

Суть методу
– порівняння рівня розвитку окремих її складових між
собою, а також (в більш широкому контексті) −
порівнянні рівня розвитку цих складових в різних
економічних системах та в різних країнах [6, с. 96]
– порівняння
національної
ментальності
однієї
господарської системи з іншими шляхом визначення
першочергового значення культурно мотивованих
норм і правил поведінки економічних суб’єктів [7, с.
311]
– аналіз п’яти основних показників, що характеризують
панівні ціннісні системи різних соціоекономічних
систем [8, с. 144–147]
– визначення змістовних характеристик вихідного та
базових інститутів на основі кореляційної регресії
складових інституційної системи [9, c. 202–203]
–
ефективність ЕС аналізується через
призму сукупності інституційних чинників, що
справляють еластичний релевантний вплив на процес
формування інституційного середовища [8, c. 66]

При цьому, на особливу увагу заслуговує рейтинговий метод оцінювання
інституційної матриці, який дозволяє максимально повно «розкласти» її на
окремі складові з метою подальшого співставлення їхнього впливу на
ефективність функціонування економічної системи в цілому [10, с. 469].
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