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ЛЮДИНОЦЕНТРИЧНІСТЬ ПАРАДИГМАЛЬНИХ ЗРУШЕНЬ
В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ ХХІ СТ.
Розкривається
об’єктивна
логіка
техногенних,
інформаційнокомунікаційних і структурних зрушень в умовах постіндустріальних
трансформацій економіки та суспільства, що позначається на зміні соціальноекономічної і культурної реальності, обумовлює людиноцентричний вимір
економіки та відображається у людиноцентричності парадигмальних зрушень
економічної теорії ХХІ ст.
Ключові слова: постіндустріальні трансформації економіки, людський
капітал, парадигмальні зрушення в економічній теорії, людиноцентричність
парадигмальних зрушень.
Загальновизнано, що початок ХХI століття ознаменований кардинальними
трансформаціями економіки і суспільства, зумовленими глобальними
технологічними інноваціями та тектонічними соціокультурними зрушеннями.
Зазначені перетворення мають всеохоплюючий характер, вони пов’язані з
фундаментальними змінами в розвитку людини як творчої особистості,
урізноманітненням її потреб та диверсифікацією засобів їх задоволення,
вдосконаленням форм та способів комунікацій, переосмисленням життєвих
цінностей, смислів і стратегій.
Йдеться про такі фундаментальні перетворення економіки і суспільства:
- кардинальні технологічні зрушення, зумовлені розгортанням четвертої
промислової революції, що базується на синтезі інформаційних технологій,
біотехнологій та фізичних нанотехнологій, диверсифікації та індивідуалізації
виробництва, цифровізації фізичних активів та створенні цифрової доданої
вартості. На думку експертів Світового економічного форуму, до 10
найважливіших проривних технологій ХХI ст. слід віднести: наносенсори та
інтернет наноречей; джерела енергії нового покоління; блокчейн-технології;
двовимірні матеріали; автономні автомобілі; органи, змодельовані на
електронних чіпах; перовскітні елементи для сонячної енергетики; відкриті
екосистеми штучного інтелекту; оптогенетику та системний метаболічний
інжиніринг [1];
- формування
нової
економічної
реальності,
перетворення
інформаційного поля на основне середовище існування сучасної людини.
Загальновизнано,
що
зміни,
зумовлені
сучасними
інформаційно15
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комунікаційними
технологіями,
зачіпають
всі
сторони
людської
життєдіяльності: економіку, культуру і світогляд індивідів, міжособистісні
стосунки, людські преференції та життєві смисли. Простір сучасного людського
буття є багатовимірним, пов’язаним із функціонуванням мережевої економіки,
шерінг-економіки, економіки віртуальних корпорацій, феноменів дистанційної
зайнятості та цифрової нерівності;
- актуалізація здатності індивідів до креативного мислення, прийняття
нестандартних рішень і дій, їхньої спроможності до нововведень на тлі
неухильного зростанням ролі людини в умовах постіндустріальних
трансформацій, інформатизації сучасної економіки, посилення її знаннєвого
характеру. В цьому контексті інноваційна модернізація національних
господарських систем має величезне гуманістичне значення. Йдеться про
перетворення людини на творця, активного суб’єкта інноваційного процесу,
створення умов для всебічного розвитку людської особистості;
- диверсифікація капіталу, зростання ролі та значення тих його форм,
які безпосередньо пов’язані з людиною (людського, інтелектуального,
соціального, культурного, репутаційного, емоційного) та визначають специфіку
й перспективи розвитку людської цивілізації. Загальновизнано, що провідним
чинником сучасного економічне розвитку є зростання обсягів та підвищення
якості людського капіталу, який постає стрижнем постіндустріальних
перетворень та головною порівняльною перевагою розвинених країн. Це
обумовлює підвищення попиту на нові освітні послуги та системи
професіоналізації населення, орієнтовані на гуманітарне виробництво
(виробництво людини);
- інтенсивний розвиток сфери послуг, масова прив’язка виробництва до
потреб конкретних споживачів, впровадження новітніх технологій та засобів
комунікації, які уможливлюють персоніфікацію виробничих рішень відповідно
до індивідуальних замовлень клієнтів, перетворюють споживача з його
суб’єктивними оцінками та перевагами на активного співучасника виробничого
процесу, сприяють підвищенню добробуту суспільства на основі розвитку
людиноорієнтованої моделі спільного створення цінності споживчих благ;
- поглиблення
глобалізаційних
процесів,
що
супроводжуються
інтеграцією національних економік в єдину господарську систему,
взаємопроникненням культур, ідей, норм співпраці, стандартів спілкування,
усвідомленням загальних цілей і довгострокових інтересів людства перед
зростаючою загрозою загострення глобальних проблем.
Зазначені трансформації прискорюють розвиток економіки, що базується
на інформації, знаннях та гуманітарних преференціях. Усвідомлення нової
якості соціально-економічного розвитку формує безпрецедентні виклики для
економічної науки. Приходить розуміння того, що зміни в світогляді,
психології, поведінці людини не менш важливі, ніж зміни техніки і технології;
що новітні концепції формування «суспільства знань», постіндустріального,
інформаційного,
когнітивного
суспільства
вимагають
відповідного
культурологічного обґрунтування; що людина в сучасних економічних
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системах постає не як абстрактна сутність, а як конкретна соціальна цілісність;
що багато нагальних проблем неможливо адекватно сформулювати та оцінити
на рівні окремої країни, їх потрібно вирішувати з урахуванням глобальної
соціально-культурної антропології.
Таким чином, об’єктивна логіка розгортання сучасної технологічної,
соціально-економічної і культурної реальності перетворює гуманізм і
антропологізм на новий тип світогляду, а саме: людиноцентризм, за якого
людина постає «мірою всіх речей», критерієм та кінцевою метою суспільного
прогресу. Йдеться про теоретико-світоглядне переосмислення традицій
загальнолюдських цінностей, на основі яких формується система економіки,
соціальної організації, культури, мислення, суспільної життєдіяльності. Такий
неортодоксальний теоретико-світоглядний підхід поєднує вчення про людину,
як визначальну мету і разом з тим – вищу цінність суспільства.
Зауважимо, що людиноцентризм у постіндустріальній шкалі цінностей –
це актуалізація гуманістичних тенденцій в економіці, відхід від
раціоналізованих прагматичних імперативів, побудова суспільства, що
базується на ідеалах справедливості, солідарності та соціального консенсусу,
формування антропологічних основ соціальної держави та забезпечення
сталого суспільного розвитку. В цьому контексті економіка набуває людського
виміру, діалог і толерантність постають важливими імперативами соціальноекономічних відносин, господарська життєдіяльність орієнтується на
соціальний прагматизм і реальні людські потреби.
Зазначені обставини зумовлюють парадигмальні зрушення в економічній
теорії ХХI століття. Йдеться про те, що парадигми економічної науки є
відкритими,
соціокультурно
зумовленими
структурами,
об’єктами
перманентної методологічної рефлексії. Вони постійно еволюціонують під
впливом
культурних
трансформацій,
пов’язаних
з
формуванням
постнекласичної культури «тотальної плюралістичності» [2], множинності
смислів, культурних контекстів, ракурсів розгляду та інтерпретації новітніх
явищ та процесів, становлення постнекласичного типу наукової раціональності,
що відображає «людинорозмірність» сучасного соціально-економічного
розвитку.
Нині стає очевидним, що саме розвиток людини є одночасно чинником і
мірилом
цивілізаційного
прогресу.
Забезпечення
людиноцентричної
спрямованості національного та глобального господарського розвитку
обумовлює потребує її належної розробки в системі економіко-теоретичного
знання, починаючи з вихідного світоглядно-метафізичного, філософськометодологічного рівня економічної теорії і завершуючи площиною її
нормативного рівня з виходом на реалізацію економічної політики.
Слід зауважити, що значні кроки у цьому напрямі вже зроблені
економічною теорією ХХІ ст. Йдеться, зокрема, про її реальне розгортання в
бік людиноцентричності наукових досліджень, розвитку нових актуальних
дослідних напрямів, у центрі уваги яких безпосередньо знаходиться людина.
Ось деякі з них.
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1. Поведінкова економічна теорія – перспективний напрям сучасної
економічної теорії, який на міждисциплінарному стику економіки та психології
досліджує психологічну основу прийняття економічних рішень, які скеровують
економічну поведінку суб’єктів. Представники цієї дослідної галузі чи не
найближче та реалістичніше підійшли до пізнання та розкриття багатогранної
та багатовимірної природи людини, відійшовши від абстрактно-спрощених
моделей її поведінки в економічній ортодоксії. Прибічники поведінкової
економіки прагнуть зрозуміти, як психологічні феномени, неповна
раціональність та ірраціональність, пульсуючі емоції, групова динаміка
впливають на прийняття економічних рішень. Нині поведінкова та
експериментальна економіка розвивається як нова інтелектуальна та аналітична
платформа наукового економічного співтовариства, що зміщує акценти від
формалізованих моделей раціональної поведінки у бік їх експериментальної та
емпіричної перевірки та обґрунтування. За внесок у розвиток цього наукового
напряму ще на початку ХХІ ст., у 2002 р., були відзначені Нобелівською
премією Деніел Канеман та Вернон Сміт. У 2017 р. Нобелівську премію з
економіки отримав відомий американський економіст Річард Тейлер, також за
«за внесок у поведінкову економіку», а саме: включення реалістичних
психологічних припущень в аналіз прийняття економічних рішень. Вивчаючи
наслідки обмеженої раціональності, соціальні переваги та відсутність
самоконтролю, він показав, як ці людські риси систематично впливають як на
індивідуальні, так і на ринкові результати функціонування сучасної економіки.
2. Етична економічна теорія, предметом якої є комплексне дослідження
етичних проблем господарського буття та господарських відносин за
допомогою інструментарію економічної теорії. Включення окремих проблем
господарської етики в контекст економічної науки сягає своїми витоками творів
античних мислителів, а також таких видатних економістів минулого, як
А. Сміт, Дж. С. Міль, М. Вебер, Дж.М. Кейнс, С. Булгаков та інших. Однак у
межах економічної теорії ХХI століття системні дослідження різнобічних
етичних аспектів економічної життєдіяльності людини і суспільства формують
окремий повноцінний дослідний напрям. Ним порушується низка вагомих
етико-економічних проблем, таких як співвідношення моральності і вигоди,
власного інтересу і загального інтересу, етичного підґрунтя економічних
рішень та економічної політики, аналізу економічних інституцій у контексті
культури тощо;
3. Економічна теорія щастя – теоретичний підхід, згідно з яким якість
економічного зростання вимірюється, перш за все, зростанням «щастя»
населення. У фокусі уваги представників даного теоретичного відгалуження –
суб’єктивне уявлення індивіда про задоволеність своїм життям як феномен
економічної реальності. Дослідна увага фокусується на тому, які економічні
фактори і яким чином визначають людське щастя, як щастя людини залежить
від рівня економічного розвитку країни, які економічні критерії та показники
відображають рівень людського щастя, як його відчуття справляє зворотній
вплив на результативність економічної діяльності людини. До розробки даного
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дослідного напряму долучилися Нобелівські лауреати Д. Канеман, А. Дітон,
Р. Істерлін, Б. Стівенсон та інші.
Показовими у цьому відношенні є публікації рейтингів країн світу за
рівнем щастя населення (World Happiness Report), що реалізуються під егідою
ООН в межах глобальної ініціативи «Мережа рішень сталого розвитку» (UN
Sustainable Development Solutions Network). Йдеться про переорієнтацію
міжнародних порівняльних досліджень на індикатори, що відображають
людський розвиток, рівень задоволення індивідів своїм життям, їхнє
суб’єктивне відчуття щастя. Симптоматично, що серед показників, що
враховуються у цьому рейтингу, важливе місце посідають показники соціальної
підтримки, свободи вибору в житті, людської щедрості. Цікаво, що в рейтингу
країн світу за рівнем щастя населення 2017 р. найщасливішою країною визнана
Норвегія, слідом за нею розташувалися Данія , Ісландія, Швейцарія, Фінляндія,
Нідерланди, Канада, Нова Зеландія, Австралія і Швеція. Водночас жодна з
найбільших економічно розвинених країн не увійшла в десятку лідерів цього
рейтингу [3].
Отже, людиноцентричність парадигмальних зрушень в економічній теорії
ХХІ ст. виявляється в наступному:
1) посиленні міждисциплінарної та трансдисциплінарної наукової
взаємодії, конвергенції з іншими «людиноцентричними» науками через механізм
«парадигмальних щеплень» та «парадигмальних трансплантацій». Наслідком
цих парадигмальних зрушень стає формування низки нових дисциплін:
економічної
психології,
економічної
соціології,
поведінкової
та
експериментальної економіки тощо;
2) формуванні нових напрямів наукових досліджень, у центрі яких
перебуває не абстрактна, а реальна людина у всій повноті її потреб, інтересів,
життєвих сил, надій та сподівань (етична економічна теорія, економічна теорія
щастя тощо);
3) збагаченні методологічного і категоріального інструментарію
економічної науки, трансформація її категоріальної матриці з урахуванням
занурення суб’єктів господарювання у соціокультурне, історичне та
національне середовище життєвих звичок і способу дій, врахування
антропологічних, духовно-моральних, аксіологічних засад економічної
діяльності.
Таким чином, людиноцентричні парадигмальні зрушення в економічній
теорії ХХI ст. акцентують увагу на тому, що людина є не тільки економічним
осередком суспільства, але й складним соціокультурним феноменом, який
вбирає в себе раціональне, когнітивно-творче, когнітивно-пізнавальне,
емоційно-вольове, психологічне та національно-історичне. За цих умов
дотримання антропологічних стандартів повинно стати основним критерієм
державного управління. перетворивши людиноцентризм на практичний і
світоглядний орієнтир, основний вимір державної політики в новітній історії
України.
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THE VALUES OF ALTERNATIVE THEORIES IN ECONOMICS
Abstract
This address considers how existing perspectives in economics can generate
improvements in economics which may complement or substitute those innovations
stemming from other disciplines. Specifically it considers an area which has received
considerable criticism from many quarters, many of which have been exacerbated
since the Western financial crisis of 2007/8: It will argue for the values of
alternatives as a way of improving economics teaching.
The address will first discuss some current problems in economics and its
teaching. These include weaknesses in its public perception, particularly by its
students and their potential employers. It will also address some current
developments in the discipline, which address omissions in the mainstream: these
include shadow banking, modern monetary theory, financialisation, gender and
ethics.
The presentation will then shift to arguments for pluralism of method in
economics. These include the claims that the world is so context that it requires that
no one theoretical perspective or indeed one methodological approach is likely to be
successful in explaining it. Crucially, the examples cited above all draw on existing
alternatives outside the mainstream.
We then shift to consider the teaching of economics. Again, there are many
arguments for doing this pluralistically. A starting point is to imagine an economist
teacher as a multi-faceted person. They may have predispositions towards theoretical
and socio-political positions, but in teaching these can be subjugated to a position on
educational goals. Specifically, all teachers implicitly adopt an educational
philosophy which may be described as liberal, instrumental or critical. These
positions condition how and what the teacher does in the classroom or curriculum. I
argue that a liberal or critical position necessitates that multiple approaches in
economics be considered. The presentation then argues that recent high-profile
developments in economics teaching, most notably the CORE Project, do not deliver
the benefits necessary.
In particular, one area missing from economics teaching, even under the new
frameworks, is ethics. However, by teaching multiple perspectives, ethics and
political factors can be introduced effectively. This is one way in which values can be
brought in by alternatives. Value theory itself is a further example.
In short, there are values in alternatives. As well as considering new initiatives
from outside economics, the discipline would benefit from looking inwardly, to the
forgotten, perhaps excluded, elements of its recent history.
Key words: Economics, Values of Alternative Theories, Pluralism of Method in
Economics.
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MODERN METHODS OF ECONOMIC RESEARCH:
THE USE OF EXPERIMENTS IN ECONOMICS1
Contests are commonly used in the workplace to motivate workers, determine
promotion, and assign bonuses. Although contests can be very effective at eliciting
high effort, they can also lead to inefficient effort expenditure (overbidding).
Researchers have proposed various theories to explain overbidding in contents,
including mistakes, systematic biases, the utility of winning, and relative payoff
maximization. Through an eight-part experiment, we test and find significant support
for the existing theories. Also, we discover some new explanations based on cognitive
ability and impulsive behavior. Out of all explanations examined, we find that
impulsivity is the most important factor explaining overbidding in contests.
Key words: Research Methods, Economics, Experiments.
1. Economics and causal inferences
Economics is the study of how people make choices under conditions of
scarcity, and how these choices impact society. A distinguishing feature of economics
in comparison with other social sciences is a strong focus of economic research on
causal relationships as distinct from correlation. Any student who has taken an
introduction to economics or a statistics class heard that "correlation does not imply
causation." Just because the two variables are correlated (that is, they fluctuate in
tandem), does not itself prove that they are meaningfully related to one another, or
that one is causing another.
Let us consider the following example: if you saw the statistics that for each
year of education a person in the United States earns approximately $4,000 more per
year, you might be tempted to conclude that education leads to higher earnings.
However, it could be the case that smarter people choose to go to the university, and
smarter people will be able to find better jobs not necessarily because of their
education but simply because they are smarter. So, how can we find out if the value
added by education is specifically beneficial for future earnings? 2 To answer this, and

1

I have benefitted from the helpful comments of seminar participants at the University of
Kharkiv, Kyiv School of Economics, Shevchenko National University, National Academy of
Statistics, Kyiv National Economic University, Ternopil National Economic University, Chernivtsi
National University, Kyiv National University of Trade and Economics. I remain solely responsible
for any errors or omissions.
2
The research on this subject finds that education indeed makes a causal impact on individual
earnings (Card, 1999).
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other questions, economists rely on various methods of econometric analysis, which
allow them to make not only correlational but also causal inferences.
2. Three econometric methods to identify causal relationships
The three most commonly used econometric methods to identify causal
relationships are: (1) regression discontinuity, (2) instrumental variables, and (3)
difference in differences.
The first method is regression discontinuity. The basic idea behind this method
is to estimate causal effects by comparing outcomes on each side of a threshold.
Carpenter and Dobkin (2011) use this method to show that minimum legal drinking
age has a significant impact on mortality in the US. Specifically, they show that there
is a major jump in motor vehicle accidents when moving from 20.5 year old to 21
year old. Given that someone who is 20.5 year old is not that different from someone
who is 21 y old, it is very likely that the minimum drinking age increases motor
vehicle accidents. Another example is the study by Angrist and Lavy (1999), who use
regression discontinuity to examine the impact of class size on scholastic
achievements. Specifically, they employ the fact that Israel has a mandatory policy of
splitting classes larger than 40 students. A class with 40 students is not that different
from a class with 41 students, but according to the policy a class with 41 students has
to be split into two smaller classes. Overall, the main idea behind regression
discontinuity is to find an appropriate threshold and estimate the impact of a
treatment around this threshold.
The second method is instrumental variables. The idea behind this method is
somewhat more complicated, but mainly it comes to finding the right instrumental
variable – a variable that is correlated with the independent variables and is not
correlated with the error term (or a dependent variable) in the explanatory regression.
Suppose a researcher wishes to estimate the causal effect of smoking on health
(Angrist and Krueger, 2001). Correlation between health and smoking does not imply
that smoking causes poor health because other variables may jointly affect both
health and smoking, or because health may affect smoking. To estimate the causal
effect of smoking on health one can use the tax rate for tobacco products as an
instrument for smoking. The tax rate for tobacco products is correlated with health
only through its effect on smoking.
The third method is difference in differences. The idea of this method is to study
the differential effect of a treatment on a 'treatment group' versus a 'control group' in a
natural experiment. Difference in differences calculates the effect of a treatment (i.e.,
an independent variable) on an outcome (i.e., a dependent variable) by comparing the
average change over time in the outcome variable for the treatment group, compared
to the average change over time for the control group. A famous example of using
difference in differences is the study by Card and Krueger (1994) about the impact of
minimum wages on employment. Specifically, Card and Krueger compare
employment in the fast food sector in New Jersey and in Pennsylvania, before and
after New Jersey's minimum wage rose from $4.25 to $5.05. Observing a change in
employment in New Jersey after the treatment, would not be as informative because
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there could be omitted variables, such as weather and macroeconomic conditions of
the region, causing this change. By including Pennsylvania (a neighboring state) as a
control in a difference-in-differences model, one can eliminate any bias caused by
omitted variables common to New Jersey and Pennsylvania. Assuming that New
Jersey and Pennsylvania have similar trends over time, Pennsylvania's change in
employment can be interpreted as the change New Jersey would have experienced,
had they not increased the minimum wage.
3. The use of experiments in economics
The three methods that we have discussed in Section 2 are commonly used to
identify causal relationship in economics. However, each of these methods have their
limitations in terms of modeling and computational constrains (Varian, 2016). But the
main challenge is in finding the right data set that would allow economists to answer
the questions that they have. As a result, many economists have started to use
controlled laboratory and field experiments (Smith, 1982; Harrison and List, 2004).
3.1. Why use experiments in economics?
Vernon Smith (1994) identifies seven reasons as to why economists conduct
experiments:
1) To test economic theory. An untested theory is simply a hypothesis. Before
considering any policy implications of an economic theory one has to make sure that
such theory works in practice (Milgrom, 2000).
2) To uncover behavioral regularities that can lead to better theories. Models of
loss aversion (Tversky and Kahneman, 1974), learning models (Camerer and Ho,
1999), models of social preferences (Fehr and Schmidt, 1999), and hyperbolic
discounting models (Laibson, 1997) were developed as a response to experimental
findings.
3) To guide the theory. Sometimes economic theory can provide ambiguous
predictions. In such cases, laboratory experiments can help refine the set of possible
outcomes, eliminating inferior predictions (Van Huyck et al., 1990).
4) To complement empirical studies. It is often hard to conduct an empirical
study because there are many unobserved factors. For example, in contests we only
observe performance which is a function of effort, ability, and random noise.
Experiments can be used to separate these factors (Dechenaux et al., 2015; Rubin and
Sheremeta, 2015).
5) To compare institutions. Sometimes it is hard to solve for an equilibrium if
the environment is too complicated. In such a case experiments can help (Cason et
al., 2010).
6) To evaluate policy proposals. Many policies regarding schooling curricula
(Banerjee et al., 2017), microfinancing (Banerjee et al., 2015), and emissions trading
(Cason and Plott, 1996) have been evaluated using both laboratory and field
experiments.
7) To design markets. Experiments have been used extensively to design
matching markets for medical doctors (Roth, 2002), British spectrum auctions
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(Binmore and Klemperer, 2002), markets for electric power (Rassenti and Smith,
1998), and markets for water (Dinar et al., 1998).
3.2. Key features of economic experiments
There are four key features of economic experiments (Hertwig and Ortmann,
2001):
1) Rules are known to the subjects. When designing an economic experiment it
is important to reduce the ambiguity of the environment, thus providing more control
and the possibility of replicating the experiment. Indeed, laboratory experiments in
economics are highly replicable (Camerer et al., 2016).
2) Repeated trials. Subjects need to adjust to the environment, which can take
some time. One can also extract important economic lesson from observing how
subjects learn and how experience changes the behavior (Smith, 1962).
3) Financial incentives. Most economic theory is based on the assumption that
agents maximize the utility. To test this hypothesis financial incentives are essential
(Smith, 1982).
4) No deception. The deception may jeopardize future research of the laboratory
by creating a negative externality. When subjects make the decisions, it is important
to make sure that they are motivated by induced monetary rewards and not by
physiological factor of deception.
3.3. How to conduct economic experiments?
There are various ways in which economists conduct economic experiments, but
the essential elements are the same (Croson, 2002):
1) Research objective. A researchers has to decide upon the objective for the
experiment – to test the theory, to design a market, to evaluate the policy, etc.
2) Designing of an experiment. Keeping in mind the objective of the experiment,
the researcher designs the experiment – experimental treatments, written instructions,
software (Fischbacher, 2007), etc.
3) Choosing the subject pool. The important questions that need to be addressed
are – what pool of subjects to use (e.g., students, employees, professionals), how
many people to employ for the experiment (List et al., 2011), and how to assign them
to experimental sessions (Fréchette, 2012).
4) Conducting experiments. When the experiment is designed, the researcher
uses commonly employed procedures to recruit subjects (Greiner, 2015). Upon
arrival, subjects are assigned to treatments. The experimenter distributes the
instructions to all subjects. After reading the instructions, subjects make decisions.
5) Payments. Upon completing the experiment, subjects are privately
compensated based on their earnings in the experiment. Financial incentives are the
key feature of economic experiments (Hertwig and Ortmann, 2001).
4. Conclusions
To study causal relationships, economists commonly employ three econometric
methods: (1) regression discontinuity, (2) instrumental variables, and (3) difference in
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differences. However, given the limitations of these methods and the lack of data,
many economists have started to use controlled laboratory and field experiments.
Economic experiments are used to (1) test economic theory, (2) uncover
behavioral regularities, (3) guide the theory, (4) complement empirical studies, (5)
compare institutions, (6) evaluate policy proposals, and (7) design markets. There key
features of economic experiments are (1) transparency of rules, (2) repeated trials, (3)
financial incentives, and (4) no deception.
When conducting an economic experiment, researchers should (1) set a clear
research objective, (2) design the experiment, (3) choose the subject pool, (4)
conduce the experiment, and (5) incentivize subjects financially.
References
1. Greiner, B. (2015). Subject pool recruitment procedures: organizing
experiments with ORSEE. Journal of the Economic Science Association, 1,
114-125.
2. Fréchette, G. R. (2012). Session-effects in the laboratory. Experimental
Economics, 15, 485-498.
3. Fischbacher, U. (2007). z-Tree: Zurich toolbox for ready-made economic
experiments. Experimental Economics, 10, 171-178.
4. List, J.A., Sadoff, S., & Wagner, M. (2011). So you want to run an experiment,
now what? Some simple rules of thumb for optimal experimental design.
Experimental Economics, 14, 439-457.
5. Croson, R. (2002). Why and how to experiment: Methodologies from
experimental economics. University of Illinois Law Review, 2002, 921-946.
6. Smith, V.L. (1962). An experimental study of competitive market behavior.
Journal of Political Economy, 70, 111-137.
7. Camerer, C.F., Dreber, A., Forsell, E., Ho, T.H., Huber, J., Johannesson, M.,
Kirchler, M., Almenberg, J., Altmejd, A., Chan, T., Heikensten, E.,
Holzmeister, F., Imai, T., Isaksson, S., Nave, N., Pfeiffer, T., Razen, M., Wu,
H. (2016). Evaluating replicability of laboratory experiments in economics.
Science, 351, 1433-1436.
8. Angrist, J., & Krueger, A. (2001). Instrumental variables and the search for
identification: From supply and demand to natural experiments. Journal of
Economic Perspectives, 15, 69-85.
9. Angrist, J.D., & Lavy, V. (1999). Using Maimonides' rule to estimate the effect
of class size on scholastic achievement. Quarterly Journal of Economics, 114,
533-575.
10.Banerjee, A., Banerji, R., Berry, J., Duflo, E., Kannan, H., Mukherji, S.,
Shotland, M., & Walton, M. (2017). From proof of concept to scalable
policies: Challenges and solutions, with an application. Journal of Economic
Perspectives, forthcoming.

26

МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
11.Banerjee, A., Duflo, E., Glennerster, R., Kinnan, C. (2015). The miracle of
microfinance? Evidence from a randomized evaluation. American Economic
Journal: Applied Economics. 7, 22-53.
12.Binmore, K., & Klemperer, P. (2002). The biggest auction ever: The sale of the
British 3G telecom licences. Economic Journal, 112, 74-96.
13.Camerer, C., & Ho, T. (1999). Experience‐weighted attraction learning in
normal form games. Econometrica, 67, 827-874.
14.Card, D. (1999). The causal effect of education on earnings. In. Ashenfelter,
O., & Card, D., (Eds.), Handbook of labor economics. Amsterdam: North
Holland, pp. 1801-1863.
15.Card, D., & Krueger, A.B. (1994). Minimum wages and employment: A case
study of the fast-food industry in New Jersey and Pennsylvania. American
Economic Review, 84, 772-793.
16.Carpenter, C., & Dobkin, C. (2011). The minimum legal drinking age and
public health. Journal of Economic Perspectives, 25, 133-156.
17.Cason, T.N., & Plott, C.R. (1996). EPA's new emissions trading mechanism: a
laboratory evaluation. Journal of Environmental Economics and Management,
30, 133-160.
18.Cason, T.N., Masters, W.A., & Sheremeta, R.M. (2010). Entry into winnertake-all and proportional-prize contests: An experimental study. Journal of
Public Economics, 94, 604-611.
19.Dechenaux, E., Kovenock, D., & Sheremeta, R.M. (2015). A survey of
experimental research on contests, all-pay auctions and tournaments.
Experimental Economics, 18, 609-669.
20.Dinar, A., Howitt, R.E., Rassenti, S.J., & Smith, V.L. (1998). Development of
water markets using experimental economics. In K.W. Easter, M. Rosegrant
and A. Dinar eds., Markets for Water. Boston, MA: 1998, pp. 259-275.
21.Fehr, E., & Schmidt., K.M. (1999). A theory of fairness, competition, and
cooperation. Quarterly Journal of Economics, 114, 817-868.
22.Harrison, G.W., & List, J.A. (2004). Field experiments. Journal of Economic
Literature, 42, 1009-1055.
23.Hertwig, R., & Ortmann, A. (2001) Experimental practices in economics: A
methodological challenge for psychologists? Behavioral and Brain Sciences,
24, 383-451.
24.Laibson, D. (1997). Golden eggs and hyperbolic discounting. Quarterly Journal
of Economics, 112, 443-477.
25.Milgrom, P. (2000). Putting auction theory to work: The simultaneous
ascending auction. Journal of Political Economy, 108, 245-272.
26.Rassenti, S.J., & Smith, V.L. (1998). Deregulating electric power: Market
design issues and experiments. In Hung-po Chao and Hillard G. Huntington
eds., Designing competitive electricity markets. Boston, MA: 1998, pp. 105120.

27

ПАРАДИГМАЛЬНІ ЗРУШЕННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ ХХІ СТ.
27.Roth, A.E. (2002). The economist as engineer: Game theory, experimental
economics and computation as tools of design economics. Econometrica, 70,
1341-78.
28.Rubin, J., & Sheremeta, R. (2015). Principal-agent settings with random
shocks. Management Science, 62, 985-999.
29.Smith, V.L. (1982). Microeconomic systems as an experimental science.
American Economic Review, 72, 923-955.
30.Smith, V.L. (1994). Economics in the laboratory. Journal of Economic
Perspectives, 8, 113-131.
31.Tversky, A., & Kahneman, D. (1974). Judgment under uncertainty: Heuristics
and biases. Science, 185, 1124-1131.
32.Van Huyck, J.B., Battalio, R.C., & Beil, R.O. (1990). Tacit coordination
games, strategic uncertainty, and coordination failure. American Economic
Review, 80, 234-248.
33.Varian, H.R. (2016). Causal inference in economics and marketing.
Proceedings of the National Academy of Sciences, 113, 7310-7315.

28

МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
А.С. Філіпенко, д-р екон. наук, проф.,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
ПРИНЦИПИ І ПРЕДМЕТ ФІЛОСОФІЇ ЕКОНОМІКИ
Розглянуто принципи та предмет філософії економіки під кутом зору
філософських концепцій науки. Окреслюються такі виміри філософії науки, як
онтологічний, епістемологічний, аксіологічний, логічний та методологічний,
що є визначальними для філософії економіки. Аналізуються позитивістський,
метафізичний та історико-економічний підходи щодо предмета філософії
економіки.
Ключові слова: філософія, наука, економіка, онтологія, епістемологія.
Філософське тлумачення науки є одним з центральних понять сучасної
філософії науки, що включає в себе сукупність філософських ідей, шляхом яких
обґрунтовуються фундаментальні онтологічні, гносеологічні (епістемологічні –
Ф.А.) та методологічні принципи наукового пізнання[5, с. 767]. Предметом
філософії науки є дослідження загальних закономірностей з виробництва,
перевірки та обґрунтування наукового знання на різних етапах його
історичного розвитку.

Рис.1. Виміри філософії науки
П’ять вимірів філософії науки (рис. 1) розкривають її головний зміст та
мають принциповий характер як для власне філософії, так і для теоретичних та
емпіричних наук включно з економікою. Онтологічний зріз визначає предметне
поле, глибинний зміст наук про природу, суспільство і людину, виокремлює
проблематику та мету наукових пошуків; епістемологічний – розкриває
генезис, структуру, динаміку і функції наукового знання; аксіологічний –
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акцентує увагу на ціннісних установках та орієнтирах; логічний – здійснює
пошук взаємозв’язку між логікою світобудови та логікою його наукового
відображення; методологічний – досліджує методи і способи удосконалення та
отримання нового знання.
Як зазначав свого часу Г. Шпет, «Наукова філософія… береться
вирішувати науковими засобами питання, які науковому вирішенню не
підлягають» [7, c. 1]. Філософія науки намагається дати відповідь на
фундаментальні питання наукової діяльності та її результатів. Наприклад, що
таке наука взагалі, яка її природа, чи відрізняється наукове знання від інших
видів знань, чи наближає наука до пізнання абсолютної істини? [див.: 8, p. yііі].
Філософія науки спирається на такі головні принципи (вихідні засади), які є
суттєвими для економічної науки, економічної теорії.
1. Теорії є основним змістом науки. Зріла наука в ідеальному випадку
формулює одну ясну ідентифіковану теорію, яка пояснює всі феномени у своїй
сфері. Насправді наука може продукувати різні теорії в окремих підгалузях, але
інтегральна (загальна) наукова мета полягає в об’єднанні таких теорій в рамках
спільної системи наукових координат. В економічній науці така функція,
безумовно, належить економічній теорії.
2. Теорії формулюють універсальні закони, що пояснюють властивості
природних речей і явищ, які краще зрозуміти, якщо вони описуються як
формалізовані системи. Філософія науки може сприяти у запровадженні такої
формалізації в економічних дослідженнях шляхом використання формальної
логіки на основі розробок представників логічного позитивізму.
3. Фундаментальні концепції науки повинні містити зрозумілі дефініції в
контексті необхідних та достатніх умов. Загальна філософія науки значною
мірою класифікує загальні наукові концепції, зокрема пояснення та
підтвердження.
4. Використовуючи логіку, пояснення та підтвердження, формулюються
універсальні загальні принципи щодо всіх наукових сфер за винятком
емпіричних наук. Центральним завдання філософії науки є характеристика
логіки науки. Для підтвердження того, чи наука добре сприяє практиці, слід
з’ясувати – чи має теорія ознаки правильних логічних відносин з фактами.
5. Холізм. Теорії є цілісними (холістичними) у порівнянні з фактами.
Доведення, факти, дані завжди співвідносяться з теоріями як із сукупністю
(тотальністю), а не з одиничними гіпотезами. Ця теза обстоюється
представниками логічного емпіризму (Квайн, Кун, Лакатос та ін.)
6. Критерії пояснення та підтвердження, за Поппером, дозволяють
належним чином здійснювати демаркацію наукових теорій від псевдонаукових
описів, яким бракує підтверджень.
7. Відкритим питанням серед філософів науки, та й серед економістів,
залишається теза про те, якою мірою окремі соціальні науки, в тому числі
економічна, є дійсними науками аналогічними природничим наукам [див.: 1,
c.28, 67; 6, c.30-31; 11, p.5-6; 12, p.51, 55].
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Отже, між філософією і наукою завжди існував зв’язок, який можна
диференціювати за трьома напрямами. По-перше, науку і філософію
розглядають як сфери знання, що відрізняються різними підходами до
предмета, що вивчається. Наука вивчає, досліджує реальний світ включно з
економічним, філософія оперує критеріями, оцінками, поняттями. По-друге,
існує думка про неможливість розділення науки і філософії (В. Квайн) у зв’язку
з тим, що філософія розширює, доповнює науковий підхід у випадку, як влучно
зауважив Г. Шпет, коли йдеться про питання, які науковому вирішенню не
підлягають. По-третє, філософія (метафізика), пояснюючи реальність, може
визнавати ненаукові істини.
Філософія економіки, використовуючи принципи філософії науки,
визначає загальні, універсальні тенденції та закономірності розвитку
економічного світу на основі широких філософських категорій. У надзвичайно
стислому вигляді (у вузькому значенні) вона формулює своє бачення
економічних процесів крізь призму індивідуалізму, раціональності та власного
інтересу [13, p. 234]. При цьому розрізняють онтологічний, пояснювальний та
етичний індивідуалізм. Онтологічний індивідуалізм, як стверджував свого часу
Дж.Ст. Мілль, є рефлексією природи людини. Пояснювальний чи
методологічний індивідуалізм акцентує увагу на фундаментальних принципах
та законах, наголошуючи на уподобаннях, довірі, індивідуальному виборі
людини економічної. Етичний індивідуалізм розкриває моральні виміри
людської діяльності, культурні аспекти, доброчинність в умовах економіки
добробуту тощо. Раціональність, раціональні сподівання, раціональний вибір
відзначаються в економічній науці, як відомо, широким спектром та
різноманіттям. Філософія економіки трактує її як недосконалу раціональність.
Категорія власний інтерес знайшла класичне втілення в роботах А.Сміта й
понині залишається ключовою в сучасному мейнстримі. Широкий погляд на
філософські основи економіки містить в собі такі принципові питання. 1. Як ми
визначаємо сутність чи природу економічної реальності? Відповідь на дане
питання дає економічна онтологія чи онтологія економіки. 2. Як ми збираємо
інформацію про економічну реальність чи, іншими словами, які є надійні
джерела інформації про неї? Дана проблематика досліджується епістемологією.
3. Як ми структуруємо отримувану інформацію щодо змісту та практичного
застосування знань? Тут окреслюється предметне поле методології [10, p. 22].
Отже, ширше трактування розглядає філософію економіки як дисципліну,
що включає онтологічні, епістемологічні та методологічні аспекти економіки,
або – це філософське вчення про економічну реальність. Близькими за змістом є
й інші визначення предмету філософії економіки. Так, історико-економічний
підхід акцентує увагу на історичних витоках економічної філософії,
наголошуючи певним чином на приматі економічного та господарської етики у
контексті філософських концепцій від античності до сьогодення. У
німецькомовній літературі уживають термін економічна (господарська)
філософія (wirtschaftsphilosophie), засновок якої здійснили німецькі філософи
Фіхте і Гегель та британські Бентам і Мілль. Під економічною філософією
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мається на увазі філософія економічного життя та економічної думки світу [9,
S. 15]. Вона вважається соціальною філософією та отримала раціональне
обґрунтування з часів Декарта. Історико-економічна версія розглядає історичні
ресурси (джерела) філософії економіки, маючи на увазі природні, людські та
інтелектуальні складові.
Дещо під іншим кутом зору аналізує економічну реальність метафізика
економіки. “Метафізика економіки, – зазначають В. Базилевич та В.Ільїн, –
повинна охопити все, що відбувається у бутті – бутті економіки, економічної
науки, пізнавальному процесі господарської реальності, культурі економічного
мислення” [2, 152, 161, 164]. Автори розглядають метафізику як першу
філософію, яка претендує на висвітлення загальних закономірностей розвитку
природи, суспільства і людини. Економіка включає в себе усі ці складові у
відповідних пропорціях згідно з предметом і методом економічної науки та
реальної господарської практики. Згідно з метафізичним підходом, філософія
економіки – це вчення про сутність, принципи та взаємовідносини речей у світі
економічної реальності. Метафізичне мислення відрізняється власним
способом, манерою, методами, вимірами реалій господарського життя та
економічного знання про нього. Методи метафізики економіки визначаються
метафізичним мисленням і включають у себе логічні, дедуктивні, індуктивні та
інтуїтивні. Однією з функцій метафізики економіки є аналіз розвитку
економічної науки в контексті переосмислення проблем, переходу від одних
завдань до інших, які глибше розкривають її сутність, визначають широкі
теоретичні перспективи. Метафізична рефлексія дозволяє пізнати
трансцендентні смисли економічного світу на основі використання
“синтетичних суджень apriori” за І.Кантом [4, c. 50, 56, 62]. Близькою до
метафізики економіки є філософія господарства, започаткована в Росії
С. Булгаковим на початку ХХ ст. Водночас автор зазначав, що “істинним
основоположником філософії господарства є Шеллінг, беручи до уваги його
натурфілософію, філософію тотожності” [3, c. 71, 89]. Булгаков розглядав
філософію господарства в потрійному вимірі: науково-емпіричному,
трансцендентально-критичному та метафізичному. Логіка міркувань філософа
полягала в тому, що емпіричний, науковий рівень, рівень політичної економії
обмежує теорію господарства однією феноменологією; трансцендентальнокритичний підхід (критична філософія) має чисто теоретичний, схематичний
характер, нездатність до реалізму, що відсилає проблему філософії
господарства до метафізики – до онтології та натурфілософії.
Отже, принципи філософії економіки базуються на принципах філософії
науки позитивістського напряму, постмодернізму та постструктуралізму,
відображаючи водночас специфіку економічної науки. Предмет філософії
економіки не отримав досі чітко окреслених меж, розглядається науковими
школами під різним кутом зору. Творчі дискусії сприятимуть кристалізації
обрисів як власне предмета філософії економіки, так і предмета і методів
економічної науки в умовах парадигмальних зрушень.
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Національна металургійна академія України,
м. Дніпро
ІННОВАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНА ЕКОНОМІКА
ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО ТИПУ: ПОСТНЕКЛАСИЧНИЙ ВИМІР
Викладено окремі результати дослідження інноваційно-інформаційної
економіки постіндустріального типу в контексті європейського вибору
України в умовах глобальних трансформацій. Акцентовано відповідність
постнекласичної науки становленню і розвитку постіндустріального
суспільства та економіки. Обгрунтовано доцільність використання
постнекласичного методологічного інструментарію для аналізу інноваційноінформаційної економіки.
Ключові слова: інноваційно-інформаційна економіка, постнекласична
наука, інтегративна методологія, інновативна знаннєємна інформація.
Сучасні глобальні трансформації та європейський вибір України
відкривають перед молодою незалежною державою унікальні для її історії
можливості прогресивного поступу і, одночасно, вимагають адекватних
відповідей на складні та піонерні для неї виклики. Чи не найскладнішим є
виклик національній моделі економічної постіндустріалізації, яка має повною
мірою відповідати й передовим світовим трендам і стандартам, й неповторному
колориту української нації та суспільства. Зрозуміло, що розробка та
імплементація зазначеної моделі є спільною справою вітчизняних вчених,
політиків, підприємців, бізнесменів, організацій громадянського суспільства.
Національним науковим економічним співтовариством вже нагромаджено
відповідний потужний науково-практичний потенціал, представлений у
численних фундаментальних наукових працях, проектах законодавчих і
нормативних актів, прикладних розробках тощо (див., наприклад, [1, 2, 3, 4]).
Віддаючи належне зазначеному потенціалу, доцільно акцентувати інноваційноінформаційний вимір постіндустріалізації національної економіки.
За критерієм мегатрендів та епох еволюції людства зазвичай виділяють
три базових типи економіки: аграрна, індустріальна і постіндустріальна. Рівню
складності будови і структури кожної з них відповідають різні види. Так,
найбільш відомими є капіталістичний і соціалістичний, ринковий і командноадміністративний види економіки індустріального типу. Економіка
постіндустріального типу або постіндустріальна економіка лише починає свій
історичний шлях, а тому ще не набула того рівня зрілості, який є гарантом
адекватного визначення її родових, субстанційних якостей і на цій основі –
сталого ім'я власного – без префікса «пост» й формально-логічного
протиставлення історично попередній, індустріальній економіці. Бурхливий
розвиток та експансія постіндустріальної економіки супроводжується
народженням і становленням нових елементів, складових її будови і структури,
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що перманентно ускладнюються. Відповідно, з'являються й нові варіанти її ім'я
власного, як-то: нова, постринкова, знаннєва, мережева, інформаційна,
цифрова, постекономіка, NBICS-економіка тощо. На наш погляд, в сучасних
умовах економіка постіндустріального типу є, перш за все, інноваційноінформаційною. Чому? Головна причина полягає в тому, що саме інноваційноінформаційна
економіка
є
особливою,
унікальною
складовою
постіндустріальної економіки – джерелом і ядром її саморозвитку, а отже й
прогресивної еволюції національної економіки і суспільства. Зрозуміло,
йдеться, перш за все, про інновації неосного, субстанційного порядку, так би
мовити, не відносні, а абсолютні, нехай і тимчасово. По-друге, мається на увазі
інформація не просто як певна нематеріальна реальність, що відображає окремі
ознаки економічних явищ і процесів, або як певні відомості, дані, а як форма
представлення і носій переважно наукового знання – сутнісного результату
пізнання людиною себе і світу. Така знаннєємна інформація є головним
засобом, предметом і результатом інноваційно-інформаційної діяльності,
базовою, несучою конструкцією інноваційно-інформаційної економіки.
За категоріями сучасної постнекласичної науки, яка невипадково
народжується майже одночасно з постіндустріальним суспільством,
національна економіка є надскладною людинорозмірною системою
синергетичного типу, підсистеми якої – постіндустріальна економіка та
інноваційно-інформаційна економіка як головна частина останньої є менш
складними, але такими ж людинорозмірними та синергетичними. Подібні
об'єкти є головними «персонажами» сучасних глобалістсько-еволюціоністської
загальнонаукової картини світу та інтегративної картини економічної
реальності з притаманними їм еволюціонізмом, самоорганізацією з фазовими
переходами і самоконструюванням нових, більш складних рівнів, нелінійністю
й когерентністю, мережевими взаємодіями і кооперативними ефектами,
відкритістю, дисипативністю й метаболізмом тощо, а тому за визначенням не
могли бути у полі зору класичної та некласичної науки. Отже, класичний і
некласичний теоретико-методологічний потенціал не здатний забезпечити
достатньо адекватне пізнання зазначених об'єктів як на теоретичному, так і на
прикладному рівні.
Розуміючи це, доцільно звернутися до постнекласичного методологічного
доробку, в тому числі ідеалів і норм науковості, як-то: імперативи універсалій
культури, гуманістичних цінностей, аксіологічних настанов, пріоритети між-,
мульти- й трансдисциплінарних досліджень, інтегративності й комплексності
дослідницьких програм, їх конструктивізму й прагматизму, домінування
концепцій консенсусної та цільної істини тощо. Оскільки інноваційноінформаційна економіка є об'єктом постіндустріального й постнекласичного
типу, необхідно дотримуватись зазначених норм, а також використовувати
відповідні її змістовній складності постнекласичні методи дослідження,
зокрема, еволюційний, синергетичний, холістичний, автопоезису, ризомний,
елеваційний, праксіологічний, їх окремі аспекти та інтегративні утворення
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(еволюційно-автопоетичний, холістично-ризомний, холістично-автопоетичний
тощо), із залученням й відповідних класичних і некласичних методів і підходів.
Отримані перші результати досліджень з використанням зазначеної
методології переконують у тому, що, порівняно з іншими видами економіки
постіндустріального типу, ключовими змістовними характеристиками та
особливостями інноваційно-інформаційної економіки є людинорозмірність,
знаннєємна інформативність, самоорганізаційність, автопоетична ризомна
цілісність, неосність, генераційність, ендоорієнтована відкритість,
авангардна природа, іманентними ознаками якої є домінуючий вплив на
динаміку національної та глобальної економіки, перманентна процесовість
знаннєємної інформації та інновацій, випереджаюче зростання надрент
споживачів і обсягів автономного споживання, скорочення життєвого циклу
інноваційно-інформаційних продуктів з його завершенням до моменту втрати
ними споживчих властивостей.
Подальші фундаментальні й прикладні дослідження доцільно спрямувати
на визначення ролі та ареалів інноваційно-інформаційних процесів на нано- та
мікрорівні економіки; ефективних механізмів та інструментів мотивації й
стимулювання активної інноваційно-інформаційної діяльності економічних
акторів; дієвого економіко-правового захисту їх прав як власників інноваційноінформаційних продуктів, забезпечення вільного переливу елементів й
субелементів їх (продуктів) привласнення між його різними формами; напрямів
і механізмів інтеграції національних інноваційно-інформаційних процесів у
європейський та глобальний простір за умов підвищення рівня національної
безпеки, економічного суверенітету та добробуту громадян тощо.
Список використаної літератури
1. Базилевич В.Д. Метафізика економіки / В.Д. Базилевич, В.В. Ільїн. – К.:
Знання, 2007. – 719 с.
2. Геєць В.М. Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та
розвитку / Геєць В.М. – К.: Інститут економіки та прогнозування НАН
України, 2009. – 864 с.
3. Гриценко А.А. Институциональная политическая экономия: предмет,
методология, содержание / Андрей Гриценко. – Saarbrucken / Германия:
LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015. – 516 c.
4. Нариси теорії національної економіки. Монографія / За ред. В.М.
Тарасевича. – Дніпропетровськ: Січ, 2015. – 322 с.

36

МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
Я.А. Жаліло, д-р екон. наук, с.н.с.,
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
ЩОДО ІНСТИТУЦІЙНОГО ПІДҐРУНТЯ ЕНДОГЕНІЗАЦІЇ
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Проаналізовано чинники посилення ендогенності економічного розвитку,
які формуються внаслідок зростання ролі інституційних чинників у процесі
суспільного відтворення та становлення мережевих відносин. Зроблено
висновок про необхідність зміцнення тенденцій ендогенізації шляхом
інституційної реідентифікації економічних суб’єктів. Запропоновано складові
політики сприяння ендогенізації економічного розвитку.
Ключові слова: мережеві комунікації, ендогенізація розвитку, ендогенне
зростання, інституційна конкуренція.
Вплив економічної глобалізації на малі відкриті економіки призводить до
нав’язування їм секторальної структури, сформованої на основі критеріїв
глобальної конкуренції. Внаслідок пригнічення чи й повного блокування
розвитку низки секторів відбувається деформація залучення національного
ресурсного потенціалу. Це знижує динаміку економічного зростання порівняно
з потенційним, сповільнює формування національного багатства, знижує
доходи економічних суб’єктів та рівень життя населення. Зрештою, структура,
що складається, екзогенізує розвиток економіки, закріплюючи його високу
залежність від кон’юнктурних коливань глобальних ринків.
Наразі в Україні складаються помірковано сприятливі макроекономічні
передумови
для
продовження
тенденцій
економічного
зростання,
започаткованих у 2016-2017 рр. як ендогенного (обумовленого процесами в
національній економіці), так і екзогенного (обумовленого змінами глобальної
кон’юнктури) походження. Між тим, чутливість економіки до цих передумов є
вельми обмеженою насамперед через значну глибину інституційної кризи.
Остання пошкоджує мотиваційні ланцюжки, на основі яких будується
стратегічно орієнтована поведінка суб’єктів господарювання, а отже, в цій
поведінці переважає ситуативна мотивація, не орієнтована на формування
стійкої мережевої взаємодії, яка й є у сучасних економіках головним джерелом
синергетичного ефекту впливу малопотужних чинників економічної активності.
Внаслідок демотивованої мережевості в інституційній конкуренції
продовжують перемагати усталені ієрархічні відносини, які характеризують
«олігархічний» устрій національної економіки. Це фрагментує вплив чинників
економічного зростання, посилює ризики неінклюзивності, пригнічує ендогенні
чинники економічного розвитку.
Необхідною відповіддю на ризики фрагментації малої відкритої економіки
є заохочення ендогенізації розвитку на основі максимального використання
національного економічного потенціалу та рушіїв економічного зростання, що
генеруються іманентними національній економічній системі чинниками.
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Теоретиками
ендогенного
зростання
проблему
ендогенності
формалізовано через дію закону спадної віддачі основного капіталу. Остання
мотивує до пошуку шляхів зниження вартості ресурсів, що вирішується на
засадах інтернаціоналізації капіталу, отже – екзогенізації розвитку економіки.
Між тим, Д. Ромер доводить, що спадна віддача від основного капіталу може
долатися шляхом збільшення інвестицій в людський капітал та зростання
віддачі від нього[1].
Між тим, класичні моделі ендогенного зростання не враховують, що
сучасні технологічні та організаційні зрушення призводять до витіснення
людського капіталу безпосередньо із сфери виробництва. Відтак синергетичний
ефект для національної економіки від зростання віддачі людського капіталу
нівелюється різким падінням інклюзивності виробничого процесу.
В масштабах національної економіки втрата перерозподілу частини
продукту на користь кінцевого споживача знижує його платоспроможність та
звужує ринки, що містить ризики для безперервності суспільного відтворення й
знову мотивує до екзогенізації, вже на етапі реалізації готового продукту.
Подолання цієї суперечності відбувається шляхом зміни ролі людського
капіталу у створенні вартості на основі поширення мережевого споживання.
Процес створення вартості в цих умовах зміщується у фази обміну та
споживання. Зростає «нематеріальна» складова споживчої цінності, а зрештою
– й вартості продукту, яка має інституційну природу. А отже, продуктивність
людського капіталу формується не лише виробничо-технологічними, а дедалі
більше – інституційними чинниками. Складаючись між суб’єктами
національної економічної системи, інституційні відносини локалізують
створену завдяки їхньому впливу вартість в рамках цієї системи, підвищуючи
рівень ендогенності економічного розвитку. Відтак відбувається «спонтанна
ендогенізація» економічного розвитку.
Реалізація інституційними чинниками їхньої ролі у створенні вартості стає
можливою внаслідок їх безпосереднього включення у відтворювальні процеси.
Для детермінування цього включення доречним є застосування терміну
«соціальний капітал», який трактується як сукупність норм, правил та
організацій, які дозволяють соціальним групам і суспільству організовувати
своїх членів для вирішення спільних завдань,- тобто де-факто є синонімом
поняття «інституційна система». Термін «капітал» дозволяє наголосити на
тому, що в сучасній економіці інституційні складові набули реальної
продуктивності й стали вагомими чинниками створення вартості. Іншими
словами, внаслідок сучасних зрушень в організаційно-економічних відносинах
інституційне середовище перетворилось на соціальний капітал.
Наразі соціальний капітал
створює універсальні еквіваленти, що
забезпечують суспільне визнання результатів праці, відтак є одним з
вирішальних чинників продуктивності (а отже – вартості) людського капіталу.
Інституційні чинники опредмечення потреб формують цінність (споживчу
вартість) товару, а становлення та ускладнення соціального капіталу формує
взаємозв’язки та поведінку, що народжують нові виміри такої цінності. Як
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зазначає Дж. Ходжсон, «одна з ключових проблем – формування гнучких та
відкритих інститутів, за посередництвом яких людські потреби можна…
зробити зрозумілими, оцінити та впорядкувати за ступенем пріоритетності» [3,
с.359].
Оптимальною сучасною формою існування соціального капіталу є
мережеві відносини, які приходять на заміну традиційним ієрархіям. Власне,
формування продуктивності інституційних чинників створення вартості стало
можливим саме внаслідок трансформації соціального капіталу у мережеві
форми. Мережевість розширює креативну здатність соціального капіталу,
посилюючи «спонтанну» ендогенність.
Водночас мережеві комунікації впливають і на сумарну продуктивність
фізичного капіталу – в тій мірі, в якій вони транслюють позитивний ефект від
його відтворення на комплементарні види діяльності. Причому позитивний
ефект є тим більшим, чим розгалуженішою є мережа. За таких умов непрямий
позитивний ефект для економіки та суспільства може бути отриманий від
економічного зростання навіть у разі слабкої диверсифікованості економіки.
Наприклад, якщо економічне зростання відбувається на основі експлуатації
національних ресурсів іноземним капіталом із наступним вивезенням прибутку.
Тобто, мережевість за своєю суттю є компенсатором неінклюзивності та
екзогенності моделі економічного розвитку.
Проте процеси «спонтанної ендогенізації» вельми непослідовні та
повільні. Тому засобом прискорення національного економічного та
соціального розвитку має стати цілеспрямована ендогенізація, яка полягає у
посиленні прямого впливу національної інституційної системи на здійснення
економічним суб’єктом вибору на користь пріоритетного задіяння складових
національного економічного потенціалу.
Здійснення таким суб’єктом раціонального вибору в рамках дилем
«імпорт/вітчизняні ресурси», «інвестиції/вивезення капіталу», «продуктивна
праця/трудова міграція» тощо відбувається в ході інституційної конкуренції. В
«стандартній» економіці перемогу в такій конкуренції здобуває модель
поведінки, яка дозволяє максимізувати вигоди (в т.ч. генеровані соціальним
капіталом) та мінімізувати трансакційні витрати. В умовах України
сформованість інституційних пасток змушує брати до уваги також
співвідношення трансакційних витрат з витратами інституційної трансформації
Раціональність вибору суб’єкта в умовах інституційної конкуренції
залежить від повноти отримання ним як вигод, так і витрат, що обумовлюється
його коректним позиціонуванням в національній інституційній системі щодо
доступних ресурсів відтворення. Описане вище розширення спектру джерел
вартості веде до зміни значущості ресурсів, які залучаються до
відтворювальних процесів. Відтак відбувається рекомбінація ресурсної
забезпеченості національних економік. Такі зміни, у свою чергу, ініціюють
зрушення в інституційній системі, яка позиціонує економічних суб’єктів по
відношенню до новітніх факторів їхнього відтворення.
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Зазначені зміни суттєво модифікують об’єкт і предмет впливу економічної
політики держави, вимагаючи перебудови її підходів та інструментів.
Традиційні інструменти впливу, притаманні моделі ієрархічних відносин, –
відсоткова ставка, валютний курс, грошова пропозиція, бюджетні видатки,
рівень оподаткування тощо за цих умов втрачають ефективність. Для
збереження (відновлення) ефективності економічної політики держави має
відбуватися оптимізація її впливу на компоненти, які є суттєвими для
відтворювальних процесів економічних суб’єктів [2]. Тому в умовах
інституційних зрушень акцент має бути зроблено на уточненні функціональної
визначеності (реідентифікації) суб’єктів господарювання в рамках національної
економічної системи, яка дозволить їм оптимально скористатися наявним
ресурсним потенціалом.
Як згадувалося вище, ендогенність зростання визначається можливостями
впливу на продуктивність основного капіталу та людського капіталу країни.
Інституційна реідентифікація надає змогу підвищити капіталізацію цих
складових за рахунок інтеграції інституційних чинників продуктивності, також
здійснити капіталізацію раніше не капіталізованого потенціалу.
Відтак політика сприяння ендогенізації включає в себе наступні складові.
По-перше, інвестиційну та інноваційну політику, насамперед фінансовий
інструментарій їх реалізації, який встановлює інституційні механізми
інвестиційного спрямування фінансового ресурсу, що формується в
національній економіці.
По-друге, сприяння розвитку підприємництва як засобу підвищення
капіталізації національного економічного потенціалу на засадах оптимізації
його використання, а також головного механізму інклюзивності економічного
розвитку.
По-третє, політику розвитку людського капіталу, яка сприяє усталенню
довгострокового тренду зростання його продуктивності, а також складає
підґрунтя для нарощування мережевої взаємодії.
По-четверте, сприяння поширенню комунікацій в напрямку формування
мережевості як нової якості. Йдеться про забезпечення якісного середовища
комунікації: запобігання опортуністичній поведінці (порушенню норм
законодавства, принципів конкуренції, інформаційної прозорості тощо),
сприяння інституційній самоорганізації, інклюзивності формування державної
політики, цілеспрямованого сприяння продуктивній ролі соціального капіталу,
що розвивається, у розбудові мережевих взаємовідносин.
По-п’яте, децентралізація процесів виявлення та залучення до
економічного обігу наявних та потенційних ресурсів економічного розвитку на
основі формування оптимального для розвитку інституційного середовища на
локальному рівні на засадах розбудови спроможності територіальних та
регіональних громад, досягнення синергетичного ефекту від міжрегіональної
співпраці та відкритості національної економіки.
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Панельна дискусія 1.
МЕТОДОЛОГІЯ СУЧАСНИХ ЕКОНОМІКО-ТЕОРЕТИЧНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
Т.В. Гайдай, д-р екон. наук, доц.,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
ЗМІСТ ТА СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ
ЕКОНОМІЧНОЇ МЕТОДОЛОГІЇ
У тезах доповіді порушуються проблеми розширення трактування
змістовного наповнення наукової економічної методології, її зв'язку з
напрацюваннями філософії науки, визначення основних структурнофункціональних рівнів методології економічної науки.
Ключові слова: економічна методологія, еволюційна епістемологія,
постмодерн, змістовне наповнення, багатоаспектність, структурнофункціональне призначення.
В останні десятиріччя у світовій та вітчизняній економічній науці
спостерігається суттєве розширення спектра проблем наукової методології.
Йдеться передусім про подальшу розробку змісту самого поняття методології
економічної науки, наповнення його більшою глибиною та багатовимірністю.
На цій основі спостерігається зсув у трактуванні сучасними провідними
вітчизняними та зарубіжними дослідниками (М. Блауг, Е. Боленд, Ш. Доу,
Р. Креспо, Т. Лоутсон, Д. Макклоскі, У. Мякі; В. Автономов, О. Ананьїн,
І. Болдирев, О. Лібман, Н. Макашева; А. Гальчинський, В. Тарасевич та інші)
поняття наукової економічної методології, що полягає у відході від його
початкового звуженого значення у сенсі сукупності методів дослідження.
Методологічні праці згаданих учених об’єднує спільність підходів до
обґрунтовування того, що у сучасному методологічному дискурсі поняття
«методологія» і поняття «методи економічного дослідження» вже не можна
ототожнювати. Хоч вони є органічно взаємопов'язаними, але водночас за своїм
змістом вже не можуть трактуватись як цілком ідентичні, перше поняття
потребує значно ширшої інтерпретації.
Потужний імпульс до оновлення, розширення та поглиблення сучасних
уявлень щодо змісту та структурно-функціонального призначення економічної
методології у зарубіжній і вітчизняній економічній науці та літературі дали
передусім вагомі здобутки в галузі філософії науки другої половини ХХ ст.
Методологічний підйом, розпочатий на цій основі у 1980-ті рр., був зумовлений
поєднанням, сплетенням стимулів до методологічних зрушень, корені яких
знаходились не тільки всередині самої економічної теорії, а також значною
мірою в галузі сучасної філософії науки.
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Суттєві зрушення в економічній методологічній саморефлексії у своїй
основі обумовлені новаторськими напрацюваннями, започаткованими
засновником філософії постпозитивізму К. Поппером, представниками
еволюційної
епістемології
Т. Куном,
І. Лакатосом, П. Фейєрабендом,
теоретиками методології постмодерну Ж. Бодійяром, Ж. Дельозом, Ж. Деррідою
та іншими. Розроблені ними аналітичні реконструкції чи моделі розвитку науки
мали потужний загальнонауковий резонанс, суттєво вплинувши на розвиток
досліджень у галузі наукової методології. Історики та методологи економічної
науки одностайно поділяють ту точку зору, що їх ідеї безпосередньо
стимулювали дослідницький інтерес у тому числі й у галузі сучасної методології
економічної теорії.
Початок активного впровадження здобутків філософії науки у фахові
економіко-методологічні дослідження, як відомо, поклала фундаментальна
монографія видатного історика та аналітика економічної науки Марка Блауга
"Методологія економічної науки, чи Як економісти пояснюють" (1980), яка своїм
виходом на початку 1980-х рр. започаткувала нову хвилю академічного інтересу
до проблем сучасної економічної методології. До речі, її перша частина цілком
присвячена концептуальному та аналітичному апарату сучасної філософії науки
[4, с. 43–106]. Але й наступні три частини є прикладом творчого застосування її
аналітичного апарату саме до осмислення розвитку економічної теорії.
М. Блауг одним з перших дійшов висновку, що у відношенні виразу
"методологія будь-чого" склалась згубна двозначність, чітко висловившись з
приводу обмеженості початкового чи, так би мовити, традиційного звуженого
розуміння терміну методологія: "... методологія – це не просто гарніша назва для
"методів дослідження", а також "термін "методологія" іноді розуміють як
сукупність технічних процедур дисципліни, як більш значущий синонім її
методів" [4, с. 18, 35]. Цьому підходу М. Блауг протиставив змістовно набагато
ширшу інтерпретацію наукової економічної методології, вважаючи, що
"методологію економічної науки" слід розуміти просто як філософію науки у її
застосуванні до економіки" (курс. – Т.Г.) [4, с. 35]. Під методологією вчений
розумів вивчення зв'язку між теоретичними концепціями та обґрунтованими
висновками про реальний світ; зокрема, методологія – це та гілка економічної
науки, де розглядаються способи, якими економісти обґрунтовують свої теорії,
й наведені ними причини, через які вони надають перевагу одній теорії перед
іншою. М. Блауг наголошував на тому, що зміст терміну методологія має
включати поряд з методами дослідження також і "дослідження концепцій,
теорій та основних принципів розмірковування, прийнятих у тій чи іншій
науці" [4, с. 18, 35].
У більш пізньому економічному есе "Нескладний урок економічної
методології", вміщеному в праці "Економічна історія та історія економічної
теорії" (1986), М. Блауг розвинув далі розширену інтерпретацію економічної
методології. Мету вивчення економічної методології він визначає як виявлення
правил і положень, які ученими використовуються для захисту власних теорій й
критики теорій опонентів. Вживаючи термін "економічна методологія", він вів
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мову не тільки про методи й техніку економічних досліджень, а про
"методологію у безпосередньому сенсі слова: про вивчення принципів, що
регулярно застосовуються у формулюванні й обґрунтуванні економічних
теорій" [3, с. 53].
Про зростаючу прихильність дослідників до ширшого та повнішого
змістовного наповнення поняття економічна методологія свідчать праці інших
вчених. Так, автор досліджень "Основи економічного методу" (1982), "На
шляху до корисної дисципліни методології" (2001) англійський учений Л.
Боленд вважає, що методологія також визначає вибір питань, які покликана
розв'язувати теорія, їх ієрархію, інтерпретацію пропонованих рішень.
Провідна англійська економіст-методолог Ш. Доу вважає, що поняття
методологія включає як методи, що використовуються певною школою думки,
так і загальний науковий погляд на світ, що їх визначає [7, с. 34]. У дане
поняття вона включає також і такі змістовні аспекти, як "спосіб, яким
формулюється теорія, спосіб, за допомогою якого формується знання" [6, с.
75].
На думку методолога І. Стюарта, економічна методологія розглядає
структуру та обґрунтування теорії, її застосування для розв’язання практичних
проблем, а також зв'язок економічної науки з іншими галузями знання [5, с. 8].
У низці праць, присвячених сучасному розвитку змістовного наповнення
поняття економічної методології, О. Ананьїн обстоює точку зору на те, що
сутнісний бік цього процесу полягає у формуванні в системі економічного
знання поряд з традиційним конкретно-науковим змістовно-дисциплінарним
пластом нового філософсько-методологічного, що обумовлює якісну зміну
характеру та функцій методологічної рефлексії в економічні науці [1, с. 11, 53,
54; 2, с. 353, 356–357]. Серед вітчизняних досліджень, які підключають до
методологічних досліджень пласт філософсько-наукового знання, слід
зазначити праці В. Базилевича та В. Ільїна, А. Гальчинського, А. Гриценка,
В. Тарасевича та публікації автора.
Отже, у сучасній світовій та вітчизняній економічній науці спостерігається
розгортання тренду до суттєвого розширення спектру проблем методології
наукового пізнання, 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 аргументації та переконання.
В цілому, узагальнюючи багатоаспектність існуючого змістовного
наповнення поняття наукової економічної методології, на наш погляд, можна
наступним чином визначити структурно-функціональне призначення її
основних рівнів реалізації.
По-перше, це філософсько-метафізичний чи світоглядно-метатеоретичний
рівень наукового опанування досліджуваної економічної реальності у розумінні
всезагального, синтетично-апріорного рівня знання. Він передбачає
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філософсько-метатеоретичне осягнення досліджуваної картини економічної
реальності, економічного буття, їх осмислення через пошук та проникнення у
глибинні метафізичні економічні сенси.
Зазначений рівень включає наступні складові:
• загальнофілософські
основи
(позиції,
передумови,
принципи)
теоретичного дослідження, вплив певних філософських систем на процес
наукового пізнання та теоретичного системотворення;
• ідейні та світоглядні чинники дослідника;
• рівень глибинних метафізичних економічних смислів.
По-друге, це визначені та загальноприйняті науковою спільнотою
методологічні стандарти фахової науково-дослідної діяльності:
• стандарти науковості;
• критерії достовірності (істинності) теоретичного знання;
• етичні принципи наукового дослідження.
По-третє, це визначення об'єкту і предмету економічного дослідження.
По-четверте, це визначення вихідних теоретико-методологічних
передумов (припущень) та обмежень теоретичного аналізу економічних
відносин, процесів, явищ, поведінки, виборів економічних суб'єктів тощо.
По-п'яте, це аналітично-прикладний аспект наукового дослідження, який
полягає у розробці, відборі чи/та вдосконаленні сукупності дослідних засобів
які включають:
• методи дослідження;
• аналітичний інструментарій;
• понятійно-категоріальний апарат (категоріальна сітка).
По-шосте, це методологічний рівень розробки позитивної та нормативної
економічної теорії:
• цілі та способи побудови теорії, її зміст та структура;
• теоретичне моделювання;
• обґрунтування та інтерпретація отриманих висновків;
• визначення змісту, сфери та способів застосування нормативної
складової економічної теорії для визначення та реалізації економічної політики,
розв'язання практичних проблем.
По-сьоме, методологічні підходи до розробки критеріїв істинності теорії,
науковості та достовірності отриманих теоретичних результатів, ступінь їх
відповідності соціально-економічній практиці.
Спеціальної уваги заслуговує, на наш погляд, перший методологічний
рівень науково-теоретичного осягнення досліджуваної економічної реальності,
який по суті означає формування мета-складової наукової парадигми. В
економічній літературі для позначення цього рівня досить поширеним стає
термін економічна ідеологія. Цей термін у його економіко-теоретичному сенсі
набуває ознак вербального символу для позначення спільних світоглядноідейних засад наукового дослідження та його кінцевого продукту – парадигми
(теорії, концепції, теоретичної моделі тощо). Ідеологія також визначає набір
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ціннісних установок, якими керується дослідник у процесі створення теорії на
базі емпіричних даних. Ідеологічні-ціннісні установки формують критичні
оціночні підходи дослідника до існуючої економічної реальності (оцінка рівня
емпіричних даних), а з іншого боку дають можливість теоретично визначити
напрями реалізації соціального конструктивізму для їх практичного втілення.
За основним функціональним призначенням методологія економічної
науки поділяється дослідниками на позитивну та нормативну (М. Блауг,
В. Автономов, О. Ананьїн, Н. Макашева). Зокрема, М. Блауг характеризує ці
функціональні різновиди економічної методології наступним чином:
"Методологія одночасно є описовою ("ось що робить більшість економістів") та
такою дисципліною, що робить приписи ("ось що економісти повинні робити,
щоб просунути свою науку вперед")" [4, с. 18]. Позитивна методологія – це
усвідомлення та узагальнення реальної практики наукового дослідження в
даній науковій галузі. Позитивна методологія ("що роблять економісти")
формувалась спонтанно, історико-еволюційно, тобто кумулятивно, а також
революційно – на етапах реалізації наукових революцій.
Нормативна методологія ("що економісти повинні робити") зводиться до
переліку методологічних приписів (норм, стандартів) щодо припустимості
(можливості) й доцільності використання та впровадження тих чи інших
процедур дослідження та дослідних засобів. Вона виконує роль зразка, взірця,
якого слід дотримуватись досліднику.
Формування методології економічної теорії відбувалось упродовж
становлення та розвитку самої наукової галузі. Історія світової економічної
думки свідчить, що традиційно інтелектуальними лідерами в галузі економічної
методології (в явній і неявній формі) виступали творці та провідні
представники економічної науки. В історичному минулому – це А. Сміт, Д.
Рікардо, Ж. Б. Сей, Дж. Ст. Мілль, К. Маркс, Ф. Ліст, Г. фон Шмоллер, М. Вебер,
К. Менгер, Л. Вальрас, А. Маршалл, Дж. Робінсон, Т. Веблен, Ф. фон Хайєк, Л.
Мізес, Дж. М. Кейнс, Дж. Хікс та ін.
Частина з них (наприклад, А. Сміт, Д. Рікардо, Ж. Б. Сей) зробила внесок у
розвиток методології економічної теорії безпосереднім започаткуванням її
наукових основ. Частина вчених (Ф. Ліст, К. Маркс, Л. Вальрас, К. Менгер, А.
Маршалл, Дж. М. Кейнс) – збагатила подальший розвиток економічної
методології здійсненням теоретико-методологічних новацій, що визначили
напрями розвитку економічної теорії, втілились у формуванні нових наукових
парадигм (історичний напрям, марксизм, маржиналізм, неокласика,
кейнсіанство). В їх працях, хоч і в неявному вигляді, ставились і розв'язувались
фундаментальні методологічні проблеми розвитку економічної науки – її
предмету, методів, передумов економічного аналізу, прикладного значення
наукових результатів та ряд ін. Подальший поступальний розвиток економічної
методології охоплював як позитивну, так і нормативну методологію.
На рубежі ХХ-ХХІ ст. економічна методологія із так би мовити
"периферійної" галузі економічної науки поступово перетворилась на галузь
наукових досліджень, яка розвивається вкрай динамічно. Філософсько46
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історичне осмислення розвитку економічної науки дозволяє дійти висновку про
те, що з підвищенням її зрілості спостерігається подальша актуалізація наукової
методологічної проблематики та професіоналізація цієї дослідної галузі.
Список використаної літератури
1. Ананьин О. Структура экономико-теоретического знания: Методологический
анализ. – М.: Институт экономики РАН, 2005. – 244 с.
2. Ананьин О.И. Философия и методология экономической науки // Философия
социальных и гуманитарных наук. – М.: Академический проект, 2006. –
С. 353–436.
3. Блауг М. Несложный урок экономической методологии // THESIS. – М.,
1994. – Вып. 4. – С. 53–68.
4. Блауг М. Методология экономической науки, или Как экономисты
объясняют / пер. с англ. – М.: НП "Журнал Вопросы экономики", 2004. –
416 с.
5. Стюарт Иэн М.Т. Роль методолога // Панорама экономической мысли конца
ХХ столетия / под. ред. Д. Гринэуэя, М. Блини, И. Стюарта: в 2 т.; пер. с
англ. – СПб.: Экономическая школа, 2002. – Т. 1. – С. 7–27.
6. Dow Sh. Mainstream economic methodology // Cambridge Journal of Economics.
– 1997. – Vol. 21. – № 1. – Pp. 73–93.
7. Dow Sh. C. Methodology in a pluralist environment // Journal of Economic
Methodology. – 2001. – № 8 (1). – Pp. 33–40.

47

ПАРАДИГМАЛЬНІ ЗРУШЕННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ ХХІ СТ.
Ю.К. Зайцев, д-р екон. наук, проф.,
ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана»
ІНСТИТУЦІЙНА ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ Р. БУАЙЄ
ЯК ПОТРЕБА ТА РЕЗУЛЬТАТ ПАРАДИГМАЛЬНИХ ЗРУШЕНЬ
У СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ
Запропоновано дослідження сутності та форм інституціоналізації
конструктивної парадигми пізнання закономірностей, тенденцій і можливих
варіантів розвитку складних економічних та соціальних процесів, що є
нагальною та своєчасною потребою економічної теорії.
Ключові слова: інститути, інституціоналізація, інституційна політична
економія; політична та моральна філософія; парадигма.
Однією з визначальних причин, які впливають на розвиток парадигми та
предмету сучасних політико-економічних досліджень, безперечно, є стрімке
прискорення процесів трансформації економічного та суспільного життя на
планеті, внаслідок чого «світ вимагає абсолютно нових ідей і аналогій,
класифікацій і концепцій». За цих обставин «неадекватна інституціоналізація та
ідеологізація пануючої парадигми здатна різко загальмувати або навіть різко
зупинити її еволюцію, зокрема до набуття нею зрілих форм, перешкодити
виникненню легальних альтернатив» 1, с. 28.
Становлення інформаційного технологічного способу виробництва у
розвинених країнах, трансформаційні та посттрансформаційні процеси у
постсоціалістичних країнах викликають якісні зміни не лише в
інституціональній структурі економічної системи, але й у всій системі важелів і
чинників, що забезпечують її функціонування та розвиток. Такі зміни знаходять
свій прояв, насамперед, у збагаченні цілей економічного розвитку, системній
інституціоналізації та соціалізації всіх форм економічного і суспільного життя
людини. За цих умов відбувається постійне зростання уваги учених до
визначення сутності, форм, функцій, ролі інститутів (як економічних, так інших
сфер суспільного життя) у забезпеченні ефективності економічного розвитку,
конструктивності соціально-економічних відносин, реалізації усієї палітри
потреб та інтересів людини, як суб’єкта господарського життя та як члена
суспільства.
Така позиція вчених, безперечно, має вагомі підстави. Адже, як вважає,
наприклад, провідний український теоретик А.А. Гриценко: «Будь-яка
економічна діяльність здійснюється в певних інституційних умовах. Тому
перехід від теорії однієї економічної системи до іншої неминуче передбачає
впровадження нових інституційних умов як передумов, що виконують роль
аксіом. А повне відтворення історичного руху економічних систем можливе
лише в результаті поєднання інституційних і економічних (політико-, мікро і
макроекономічних) підходів» 2, с. 17.
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У 2007 р. французькі вчені Ален Кайє, Робер Буайє та Ерік Бруссо
опублікували своєрідний маніфест із досить гучною назвою: «До створення
іншої економічної науки (а тим самим й іншого світу)?» Від цього «Маніфесту»
веде свій відлік часу інституційно оформлена «інституційна політична
економія», як один із напрямів сучасної політичної економії, із певною
специфікою предметного поля, методології взаємозв’язків з іншими
економічними і соціальними науками. Маніфест окреслив засадничі принципи,
завдання та функції інституційної політекономії, які свідчать про органічну
єдність цього напряму у сучасній політичній економії, як із політичною
економією класичною, так і з субстанціональною, новою, політичною
економією глобального суспільства, середнього класу, розглядаючи економічну
теорію як «дисципліну, тісно пов’язану із загальною соціальною теорією, а
також із політичною та моральною філософією» 3, с. 18. Ключовою тезою, яка
розкриває сутність методологічної парадигми інституціональної політичної
економії Р. Буайє та його однодумців, є визнання «принципової першості»
політичної економії перед економіксом та розуміння того, що «економічні
інститути найтіснішим чином переплетені з політичними, юридичними,
соціальними та етичними нормами», внаслідок чого «сфера політичного, на
противагу більш вузьким сферам політичної влади та заходам економічної
політики, виступає саме тим простором, де подібне взаємопроникнення набуває
форми». Тому саме інституційна політична економія «виступає за відродження
інтегрованого підходу» та «аналіз взаємопроникнення» згадуваних вище
інституційних форм 4, с. 17-18.
Таке розуміння місця політичної економії у системі теоретичних
економічних, соціальних наук, синергетики взаємодії та взаємовпливів
різноманітних інститутів сучасного суспільства, дозволило авторам
«Маніфесту» зробити сміливу і, водночас, на наш погляд, конструктивну заяву,
згідно з якою, по-перше, «політична економія утворює складову політичної
філософії, яка, зі свого боку, формує підвалини для кожної з соціальних наук» і,
по-друге, що «тільки в рамках інституційної політичної економії різноманітні
школи нестандартної економічної думки мають можливість ясно усвідомити
свою потенційну єдність і знайти спільну платформу» (курсив наш – Ю.З.) 
5, с. 18.
Обґрунтовуючи
теоретико-методологічні
засади
виникнення
та
функціонування інституційної політичної економії Робер Буайє та його колеги
виходять із того, що, по-перше, «те, що на сьогоднішній день збереглося від


Ми не можемо погодитися з Робером Буайє та його однодумцями у тому, що
«різноманітні школи нестандартної економічної думки мають можливість ясно усвідомити
свою потенційну єдність і знайти спільну платформу тільки в рамках інституційної
політичної економії». Використовуючи принципи інституційної політичної економії, її
методологічні та теоретичні положення та висновки – так. Однак, категоричність щодо
функції, ролі та впливу інституціональної політичної економії суперечить парадигмальним і
методологічним принципам організації теоретичних досліджень складних систем,
сформульованим самими ж авторами «Маніфесту».
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великої традиції класичної політичної економії, на найбільш загальному рівні
знаходить свій вираз через положення інституціоналізму»; по-друге,
«інституційна політична економія в принципі не вважає за можливе відділяти
аналіз господарських ринків від рефлексії з приводу їх політичних та етичних
основ. Вона сприймає як серйозну помилку той спосіб аналізу, при якому
спочатку відокремлено вивчаються ринки та господарства, а потім
розглядаються інститути, необхідні для їх успішного функціонування»; потретє, «…Умови, необхідні для успішної роботи господарства, у тій самій
мірі коріняться в чітко визначеній інституційній системі, як і в розвитку
громадянського суспільства», тому «загальні теоретичні концепції
інституційної політичної економії, а надто прагматичні висновки, що
отримуються на її основі, неможна застосувати будь-де, незалежно від часу,
історичного та соціального контексту, у якому укорінена будь-яка економіка»
6, с. 17, 18.
Надзвичайно важливим і конструктивним для політико-економічних
досліджень будь-якої сфери економічного та соціального життя в окремих
країнах і в глобалізованому світі в цілому, є методологічний принцип аналізу у
предметному полі інституційної політекономії, сформульований авторами
«Маніфесту», згідно з яким «виникнення ефективної координації на макрорівні
передбачає, у тій чи іншій мірі, наявність цінностей, що поділяються, та
політичного регулювання» 7, с. 19. Ключовим принципом інституційної
політичної економії, безпосередньо пов’язаним із попереднім (значення якого
для розуміння закономірностей подальшого розвитку економічних систем і
людства в цілому ми повністю поділяємо), можна вважати положення
представників інституційної політичної економії про принципову роль
суспільства як такого, «яка виявляється важливішою за координацію та
регулювання, що здійснюються в рамках зв’язку ринку та держави». На їх
думку, «інституційна політична економія виходить із самостійного існування
Суспільства, яким би чином воно не визначалось – як громадянське суспільство
та суспільство асоційованих зв’язків, чи, у більш загальному вигляді, як
сукупність місцевих, національних, внутрішньо- та наднаціональних
соціальних відносин» 8, с. 20.
Вигідно відрізняє інституційну політичну економію, як її розуміють Ален
Кайє, Робер Буайє та Ерік Бруссо, від економікс, деяких інших напрямів
економічної теорії, поглядів політиків і політичних сил, глибина проникнення у
діалектику розвитку сутності та форм економічного і соціального життя


Див. на підтвердження останні наші публікації: Зайцев Ю.К. Трансформація ціннісних
орієнтирів розвитку сучасної економіки: форми прояву, проблеми та перспективи //
«Економічна теорія та право». – 2016. – № 3 (26). – С. 11 – 26; Зайцев Ю.К., Москаленко О.Н.
Цивилизационный подход в современных политико-экономических исследованиях
экономического развития // Вопросы политической экономии. – 2015. – № 3. – С. 71–76;
Зайцев Ю.К., Москаленко О.М. Теоретико-методологічні проблеми використання
міждисциплінарних підходів в сучасних економічних дослідженнях // Актуальні проблеми
економіки. – 2016. – № 3. – С. 5–15.
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суспільства, управління процесами його руху. Зокрема, зазначені автори
вважають, що «не існує та не може існувати ніякого єдиного з економічної
точки зору «найкращого шляху». Немає ніяких універсальних рецептів або
технічних рішень, які б можна було застосувати поза часом і простором, без
детального вивчення історичних, соціальних і географічних умов, по за
врахуванням залежності від первісного вибраного шляху та розуміння
специфіки конкретної господарської системи». «Інституційна політична
економія бачить інститути як аналог культур, тобто як інтерпретативні схеми
колективних форм існування» 9, с. 20-21.
Таке розуміння діалектики та синергетики системного розвитку економіки
і суспільства дозволило Р. Буайє, А. Кайє та Е. Бруссо визначити та
сформулювати ключове, на їх думку, завдання інституційної політичної
економії: пошук критеріїв інституційних змін з метою ідентифікації тих
інституційних елементів, які повинні бути повністю збережені в процесі
трансформації економічної системи, та таких, що підлягають рішучим змінам
10, с. 21. До речі, конструктивну позицію у цьому плані займає цитований
вище А.А. Гриценко, на думку якого «в інституційній політичній економії
перехід до аналізу інституційних умов здійснюється не тільки для їх зняття у
формі економічних відносин, але має й самостійне значення, оскільки
теоретичне відтворення нової конкретно-історичної системи економічних
відносин передбачає знання цих інституційних умов, які також повинні бути
введені в теорію» 11, с. 52.
Важливим ключовим положенням предмету інституційної політичної
економії, що ріднить її з предметом сучасної політичної економії в цілому, є
розуміння її засновниками діалектики взаємозалежності та взаємовпливів
політичного, економічного, етичного у житті сучасного суспільства. На думку
згаданих вище авторів, для забезпечення довготривалих економічних ефектів
насамперед слід створити «довготривалу, сильну та життєздатну політичну та
етичну спільність, елементи якої повинні бути передумовою економічним –
навіть у розв’язанні економічних проблем». Така спільність, на думку вчених,
має водночас бути працюючою соціальною спільністю, заснованою на корінних
цінностях, на однаковому розумінні справедливості, отже, й моральною.
Принципово важливим для нашої вітчизняної дійсності є також принцип,
який має стати ключовим при формуванні теоретичних концепцій і практичних
моделей економічної політики розвитку: автори «Маніфесту» вважають, що
«побудова політичної спільності передбачає ведення боротьби з обопільними
крайнощами – і з бідністю, і з нелегітимним приватним багатством» 12, с. 22.
Окреслені вище сформульовані засновниками інституційної політичної
економії підходи та принципи щодо визначення предметного поля науки
створюють теоретико-методологічні передумови розширення предметного поля
сучасної політичної економії в цілому, оскільки аргументують введення в
предмет її досліджень таких глибинних інститутів та інституційних форм
сучасної економічної системи як економічна та політична свобода, суспільство,
громадянське суспільство, сфера політичного, економічні, політичні, соціальні,
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юридичні, етичні норми та цінності, «інститути, як аналог культур, тобто як
інтерпретативні схеми колективних форм існування», «політичну та етичну
спільність», як умову забезпечення довготривалих економічних ефектів тощо.
Водночас, слід зазначити важливість, актуальність і конструктивність
принципової позиції авторів «Маніфесту» щодо обмеженості економіксу,
неолібералізму у питаннях визначення та вивчення чинників, які забезпечують
сучасний розвиток економіки та суспільства. Адже й сьогодні значна частина
прихильників економічного лібералізму в економічній теорії надає перевагу
саме й лише економічній свободі, що по-перше, зменшує можливості
визначення
архітектоніки
сучасних
позаекономічних
інституційних
мотиваційних важелів економічного розвитку, отже, й зростання добробуту, а,
по-друге, фактично, веде до відмови від пошуку шляхів реалізації
найважливішої мети демократичного громадянського суспільства –
забезпечення умов для саморозвитку людини, оскільки таке завдання, на думку
представників неолібералізму виходить за межі суто економічного аналізу.
Водночас, реальні економічні й соціальні процеси, що відбуваються у
постсоціалістичних країнах, в інституційному глобалізованому просторі
планети свідчать: там де зберігається політична нестабільність, високий рівень
політичної несвободи внаслідок фактичного відсторонення громадян від
реальної участі у прийнятті рішень, економічна свобода, по-перше, значно
обмежується, а, по-друге, знаходить свій прояв, у гіпертрофованому,
спотвореному вигляді, у формі майже повного ігнорування формальних
інституційних норм і правил поведінки суб’єктів економічного та політичного
життя, уседозволеності окремих політичних і олігархічних груп, прошарків
населення, тощо та у відсутності можливості повністю реалізувати навіть свої
природні суспільні потреби для більшості громадян.
Усе сказане дозволяє заявити про доцільність і конструктивність
сформованого Робером Буайє, Аленом Кайє та Еріком Бруссо нового напряму у
предметному полі сучасної політичної економії – інституційної політичної
економії, яка ставить за мету дослідження природи, форм і тенденцій розвитку
економічних і соціальних суперечностей у суспільстві ХХІ ст. за допомогою як
економічного, так і соціального, політичного категоріального та
інституціонального інструментарію, отже, породжує нову парадигму та
інституційне поле предмету політичної економії, викликає необхідність
об’єднання
методологічних
можливостей
політичної
економії
та
інституціоналізму у розв’язанні теоретичних проблем, поставлених реаліями
економічного життя, на принципах методологічного плюралізму.
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ФІНАНСОВА ЕКОНОМІКА В РЕФЛЕКСІЯХ
КОГНІТИВНИХ ПРАКТИК
Автор визначає сучасну економіку як фінансову. Вона є результатом
трансформацій ринкової системи. Сутність фінансової економіки полягає в
зміні ролі вартості, результатом чого стало виникнення «грошового ладу».
Його осмислення вимагає трансформації змісту методологічних рефлексій.
Ключові слова: когнітивний, фінансовий, гроші, пізнання, економіка.
Трансформація сучасних когнітивних практик в якості однієї з основних
виокремлює економічну методологію. Разом з тим модернізаційні процеси, які
все більш інтенсивніше відбуваються в суспільстві, приводять також до
ускладнення економіки. Вона перетворилася в глобальний суб'єкт діяльності,
контролюючий господарську практику в цілому. Однак “кожний економічний
суб'єкт є фінансовий, оскільки в кожного є гроші, і він ними володіє і
розпоряджається. Тобто має місце прихід грошей і має місце їх відхід. Отже рух
грошей в “руках або через руки” будь-якого економічного суб'єкта. Такі
працюючі гроші є фінанси, а якщо який-небудь суб’єкт економічної діяльності
тільки такими грошима і займається, то він по суті фінансист. Хоча будь-який
економічний суб'єкт в тій або іншій мірі є фінансистом. Це – вже явище іншого,
нового економічного буття, яке виникло в результаті економічної революції і
капіталістичних трансформацій.
Його особливість – у зміні сутності вартості, яка перетворилась в
супервартість. Дана метаморфоза випливає з логіки буття розвитку вартості
(грошей). Вона пройшла свій історичний шлях – від більш простого до буття
більш складного і вищого. Спочатку вартість була прямо зв'язана з
товарообміном; потім, коли з'явилися гроші, вартість, не перериваючи зв'язок з
товарообміном, одержала можливість існувати немовби і поза обміном; далі
гроші стали передувати товарообміну, як і взагалі господарюванню –
обов'язковою умовою того й іншого стала попередньо накопичена сума грошей,
з яким все економічне дійство і починалося. Потім виник феномен капіталу,
коли гроші-вартість передували не просто економічному процесу, а процесу,
спрямованому на їхній – грошей-вартості – процес самозростання.
В соціально-культурному плані це стало зміщенням і зміною ідеалів:
світоглядна основа вийшла далеко за межі веберівської “протестантської етики”
і розкрила набагато більші інтригуючі джерела “рукотворного” універсуму.
Творці соціальної конструкції, яка відходить в минуле, говорять єдиною, для
всіх країн і народів, мовою фінансових операцій. Вони набувають смисл і
жорсткість “природних законів” буття, а “соціальна анатомія” демонструє
принципи і цілі, в недавньому минулому малопомітні під захистом і
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прикриттям християнської культури. Фінансова заможність, успіх – вже не
просто ознака подяки, але сама подяка, яка виходить з єдиного центра. В
круговороті зовсім не примарного життя множини цифр, які замінили собою
харизму, гроші тепер дієво визначають статус індивіда, його положення в
суспільстві. Спектр можливостей людини сьогодні стали визначати фінанси,
гроші, які стали продуктивними енергіями – джерелом творення і знищення.
В умовах фінансової економіки по-іншому вимірюються здібності і
можливості людини. Тепер фінансовий успіх виступає в якості мірила її
значимості й шкали цінностей. Його універсальність дозволяє досягати посправжньому великих успіхів у житті, все частіше більш вагомими, вищими за
особисті зусилля, працю, мораль. Логіка фінансової економіки - “це логіка
фінансової вигоди” (А. Генкін). Економіка, яка включає в себе грошове
господарство, валютні відносини, державні бюджети та інші фінансові речі,
стає фінансовою, або грошовою економікою. У результаті не економіка, не
господарство, не капітал, а гроші керують світом.
Б. Літаєр вважає, що грошам, якими ми їх знаємо, призначена вирішальна
роль у радикальних змінах суспільства. Гроші – це “інформація про способи,
якими ми обмінюємо енергію. Змагання вбудоване в систему грошей.
Жадібність, груповий егоїзм і розпад співтовариства, на які всі скаржаться,
корелюють з використанням конкурентноздатних систем грошей”. Отже,
проблема збереження культури, цивілізації й особистості полягає в розумінні
необхідності переосмислення їхньої ролі і значення в новій економіці, чи
умовах зміни буття культури у тепер вже фінансовому соціальному устрою,
тобто в умовах “грошового ладу”.
Створюючи, конструюючи й обґрунтовуючи гуманітарний, технологічний,
організаційний, інституціональний, інформаційний, часовий, просторовий
імперативи соціоекономічного розвитку, в обов'язковому плані необхідно
враховувати феномен фінансової економіки, котра володіє сьогодні всіма
реальними можливостями цілком самостійного буття. Гроші як сутність, “кров”
і “нерв” фінансової цивілізації створюють можливість переглядати орієнтири
глобалізації – її ясно видимі риси, критерії, ознаки, властивості, які сприяють
визначенню напрямку руху до неї. Крім того, завдяки грошам можна окреслити
стратегію і тактику досягнення і подальшого стійкого розширеного відтворення
глобалізаційного проекту в реальній практиці. Якщо культуру традиційного
суспільства можна розглядати як товарну і товарно-грошову, то ринкове
суспільство має грошово-товарну культуру. У постіндустріальному суспільстві
культура
здобуває
віртуально-грошовий
характер:
сучасний
постмодерністський дух Заходу усе більш виявляється у магічному світі алхімії
фінансів, біржової гри.
Визначаючи сутність сучасної цивілізації через феномен “тотального
фінансизму”, можна говорити про те, що в глобальній фінансовій системі всі
засоби виправдані. Головне, щоб реалізувався фінансовий, він же вартісний,
контроль над господарським середовищем. Це вже не економіка, а фінансова
економіка (“фінансономіка”). Вона відрізняється від “просто економіки” не
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якоюсь сутністю – число залишається числом, а функціональною роллю і
способом реалізації економічної, тобто вартісної сутності. Економіка пов’язана
з реальністю, несе на собі її відбиток, є в значній мірі функцією від реальності;
сама вартість постає як об’єктивна, володіюча матеріальною субстанцією,
котру можна виміряти, чим і визначити правильні ціни. Зовсім інше –
фінансова економіка: вона вже не залишає ніяких ілюзій відносно онтологічної
природи економіки – як чогось неприродного, суто числового, яке виходить із
свідомості і від неї залежної. Фінансова і грошова економіка є такою, що стоїть
над господарською реальністю і здатна цю реальність “конструювати”, творити
і перетворювати.
Світ фінансової економіки є “космополітичним модулем”, співтовариством
активно діючих людей, пов’язаних між собою проектом, контрактом, діловим
простором і засобами телекомунікації. Цей світ формує власний глобальний
проект – надвідкрите суспільство фінансової цивілізації, в сітьових глибинах
якої “розчиняється” централізоване середовище існування, зіштовхується
актуальне й ілюзорне, народжуючи новий світ розділених ризиків. Соціальний
простір стає безмежним і багатоваріантним, росте анонімність генези й
містифікації змісту подій. Ситуація, яка склалася, є свого роду завершенням
гегелівської тріади становлення глобального капіталізму, який відкриває інші
горизонти цивілізаційних вимірів. Сутність цих вимірів складають гроші. В
глобальній економіці, яка й надалі продовжує стрімко розвиватися, влада
грошей та інститутів, побудованих на ній, витіснить економіку будь-якої
держави, комбінації держав або міжнародних організацій, які сьогодні існують.
Гроші – основа сучасного грошового ладу, змісту і смислу фінансової
цивілізації. Вони – головний чинник трансформації людини.
Враховуючи дану ситуацію, сучасна методологія повинна орієнтуватися
на вплив фінансово-економічних чинників, які опосередковано змінюють
стратегії пізнавальної діяльності.
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КАТЕГОРИЯ «БОГАТСТВО» И ЕГО ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ДЛЯ ОБЪЯСНЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
В статье представлена расширенная трактовка одной из базовых
категорий экономической науки – «богатство». Она имеет не только
материальное основание, но и субъективно-психологические вмененные оценки,
обусловленные
естественным
историческим,
экономическим
и
культурологическим развитием. Каждая научная школа, как показывает
анализ, имеет свой подход к трактовке богатства и исходя из этого свой
перечень инструментов экономического анализа и регулирования социальноэкономических процессов.
Ключевые слова: богатство, научная школа, стоимость, ценность,
развитие, культура.
Экономическая наука как специфическая форма общественного сознания в
целом возникла как наука о богатстве. Именно определенный акцент на той или
иной стороне этого хозяйственного феномена выступал критерием и основой,
чтобы дать целое научное направление, устойчиво закрепившееся в истории
мысли: меркантилизм, теория физиократов, классическая политэкономия,
неоклассика и т.д. Эта категория в себе в явном и неявном виде аккумулировала
общее представление людей о жизни в целом, об источниках богатства, о
справедливости его распределения и пр. Но сегодня именно размытость
понимания категории «богатства» сегодня, по существу, выступает серьезной,
если не основной причиной, и «размытости», калейдоскопичности и даже некой
деструктивности современной экономической науки. Деструктивность ее,
прежде всего, гносеологическая, поскольку она не дает ответа на главный
вопрос: а что все-таки является главным элементом богатства человека не
просто как индивида-потребителя, а как человека деятельного, познающего,
творящего, социума? А кто творец этого богатства и как оно распределяется и
по каким принципам? К рынку вроде бы подошли и что-то даже сотворили, но
никто, пожалуй, не ответит на вопрос, а каковы или каков закон распределения
царит в обществе?
Заметим, наиболее точно и полно для человека, его жизнедеятельности
категория «богатство» на стадии доминирования патриархальных хозяйств
была определена в домостроях, например, «Домострое» Сильвестра (15 в.).
Дело в том, что природа не любит пустоты и отсутствие многих узловых
«человеческих» вопросов современности очень быстро и довольно успешно
заполняются квазикатегориями получившей широкое распространение
экономики-лженауки. Но если экономическая наука, политэкономия всегда
отражала в себе социальный заказ и политический контекст, то сегодня
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границы нравственности у представителей этой части «аналитиков»
определяются исключительно финансово-денежными формами богатства,
которые получили название «фиктивного богатства». Необъясняемый парадокс,
но факт – акции и другие «ценные» (?) бумаги выступают залогом для
кредитных операций, что послужило основой и кризиса 2008-2009 гг.,
получившего название «общий кризис капитализма». В результате деривативы
кратно превысили мировой ВВП, создав критическую ситуацию катастрофы
для современной экономики. Элемент рыночной «несправедливости» в том,
через иррациональные формы богатства перераспределяются реальное
богатство не в соответствии с долей вклада в общественное богатство.
Например, банки США «дают» 7-8% ВВП страны, а перераспределяют порядка
60%. Другие банки не являются исключением. Этому способствуют и выводы
теории, поскольку даже Нобелевские лауреаты (конечно, далеко не все)
считают, что научные выводы вообще не должны нести в себе познавательное
начало и вести к истине. Главное, чтобы они должны полезны. Но полезны
кому: обществу в целом, труду, производительному капиталу или отдельным
влиятельным группам, формирующим институциональные правила и среду?
Первая целостная политико-экономическая картина представлена
классической школой, потому что в ней было определено место и значение
«богатства народов». Используя традиции естественных наук и особенно
ньютоновской физики, классики предложили воспринимать хозяйственный мир
как мир богатства. Но не только природно-физического, сколько человеческотрудового. В достижении и превращении форм богатства, его распределение
они искали универсальные объективные законы и закономерности, на основе
которых стремились объяснить и предвидеть основные тенденции
экономического развития. Объяснение источника богатства с точки зрения
труда заложило новую норму поведения – стоимость, которая провела грань
между экономической эффективностью и справедливостью. В стоимости,
кроме всего прочего, фиксировалась социальная, экономическая, правовая и
нравственная основа взаимодействия членов общества, значимость которых
определялась трудовым участием, а не сложившейся кастово-сословной
дифференциацией. Элементы же стоимости, на которые она распадается (c + v
+ m), дают общепризнанное основание на фонд возмещения, пропорцию
распределения вновь созданной стоимости на необходимый и прибавочные ее
части. И капитал, кстати, при всем его устремлении изменить эту пропорцию в
свою пользу, наталкивался на общественное сопротивление к этому изменению
как со стороны церкви, влиятельной элиты и даже правовой системы. Сегодня
экономическая наука одна из немногих «потеряла» категорию «стоимость» и,
кстати, неспроста…
Свое дальнейшее развитие классическая школа получила в марксизме.
Здесь не только сохраняется, но под влиянием гегельянства усиливается
установка на сущность, закон, закономерности смены стоимостных форм
богатства и отношений, в конце концов, на теорию, в которой задача
дополняется поиском внутренних причин саморазвития капитала. Новизна
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подхода состоит в объединении исторического и логического, в чем проявился
ответ марксизма на вызов исторической школы. Введенный марксизмом
принцип историзма позволяет общий, универсальный характер законов
модифицировать в законы специфические, определив тем самым границы
действия этих общих законов и своеобразие их проявления. В свою очередь
был преодолен и «порок» «старой» исторической школы, которая утопала в
массе различных фактов хозяйственного бытия, где богатство воспринималось
хотя и более содержательно, но все жене совсем целостно. Ведь сумма ресурсов
отдельных индивидов не есть общественное богатство в целом. Но все же
историческая школа обогатила политэкономическое знание. Представители
этого направления стали родоначальниками антисциентистской традиции в
экономике, ориентирующую исследователя, прежде всего, на богатую фактами
гуманитарную основу экономического знания. Для них экономика – это,
прежде всего, мир хозяйства, опосредованный историко-культурными
ценностями. Знаменитый «спор о методе» особенно остро проявившийся в
полемике между Г. Шмоллером и К. Менгером не привел к утверждению
нового методологического канона, однако дал импульс к расчленению единой
науки об экономике на две части: первую, утверждающую в познании
абстрактные дедуктивные начала («рикардианский порок»), и вторую,
отстаивающую целостность, специфичность и многообразие хозяйственных
культур («шмоллеровский порок»).
Новый парадигмальный сдвиг связан с возникновением маржинализма.
Уже мир хозяйствующего субъекта, который сам активно вовлечен в
экономическую и другую деятельность, был положен в основу познания
происходящих процессов. Поиск объективных, сущностных, причинноследственных связей был заменен поиском функциональных связей на уровне
явлений, которые выступают результатом деятельности хозяйствующих
субъектов, где психолого-эмоциональные оценки, переживания дополняют
человеческое восприятие. Но общая картина социально-экономического мира
неоклассиками была редуцирована до уровня среднестатистического
экономического агента, имеющего определенный набор предпочтений и
корыстные мотивы максимизации полезности в поведении. После выхода в свет
работы А. Маршалла учебная дисциплина «политэкономия» заменяется
«экономикой» с ее позитивистской философией и аналитическим техникофункциональным аппаратом. Это понятие стало символом названия и новой
науки. Отныне стали апеллировать не столько к экономической науке, сколько
к науке как процессу в освоении познанием уже более узкого экономического
поля. Последняя у неоклассиков складывается из отдельных «коротких
цепочек» частных отдельных теорий, охватывающих короткие промежутки
времени, на что ориентировала философия позитивизма.
Примечательно то, что, определяя экономическую теорию «ящиком
инструментов», неоклассики способ выбора инструментов вообще не относят к
компетенции науки, а в большей степени ориентируют на Здравый Смысл
исследователя. К этому надо еще добавить, что целостное теоретическое
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(политико-экономическое) знание в начале 20 в. начало трансформироваться в
ряд таких самостоятельных специальных наук, как политология, менеджмент,
социология, экономическая история, история экономических учений. Таким
образом, под влиянием научных специализаций и использования в
производстве экономического знания частных методов экзотерической
направленности это знание приобретает черты калейдоскопичности,
фрагментарности и статичности. Из этих фрагментарных «лоскутков»
невозможно воспроизвести не только полный образ, целостную политикоэкономическую и социальную картину в целом, но, конечно, и богатства
страны, мира и даже отдельного индивида. Но следующий парадокс
обнаруживается в том, что механическое соединение богатств отдельных лиц,
какие бы суммы здесь ни выступали, абсолютно не свидетельствуют о
богатстве нации.
Теория Дж. Кейнса под влиянием противоречий, существующих в
реальности и в знании, расширила горизонты анализа, но уже за счет изменения
в «защитной» оболочке. Мир активного деятельного субъекта – так можно
охарактеризовать теоретический подход Кейнса и его последователей.
Включение в исследовательское поле агрегированных (!) макроэкономических
проблем наметило сближение неклассической и марксистской теорий.
Разного рода остроты и глубины проблемы реальности, логические
парадоксы активизировали во второй половине прошлого века деятельность как
традиционных, так и новых научных школ и направлений: нео- и
посткейнсианства, институционализма и нового институционализма,
неошумпетерианства и радикальной политэкономии, международной
политэкономии и футурологии. Однако эта пестрота мнений снова потребовала
обращения к философско-методологическому основанию экономической
науки, поскольку не хлебом единым жив человек, это, во-первых. Во-вторых,
природно-экономические факторы, безусловно, имеют значение в
формировании богатства нации. Но эти факторы при экологических
ограничениях все-таки лежат в основании экономической системы. Конец 20-го
и начало 21 веков выявили еще один парадоксальный факт: чем большим
природным богатством обладает страна, тем она беднее в экономическом
отношении в целом. В-третьих, сформировалась мир-экономика серьезно
подчинившая
соответствующими
международными
институтами,
метакапиталом и пр. индивидуальные предпочтения, мотивы, создавая
квазикультуру. Поэтому в 80-е годы философско-методологические дискуссии
переросли в методологический бум, в которой явно просматривается идея
формирования метапарадигмы на междисциплинарной основе. В частности,
экономика знаний, о которой сегодня много говорят, принципиально меняет и
подходы к богатству, его источникам, измерению, законам распределения.
Итак, никто не станет отрицать того, что современная хозяйственная
система представляет целостное образование, которое пронизано различной
степенью интенсивности отношений и взаимосвязей людей, фирм, других
институциональных структур. Глобальная информационная сеть, возникшая
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вслед за торговой транспортной, электрической и финансовой усилило
интеграцию мировой системы, отдельных регионов, сфер деятельности.
Возросла степень зависимости поведения экономических аспектов, как по
эндогенному, так и по экзогенному направлениям не столь от национальных,
сколько
от
наднациональных
институтов.
Своими
созданными
международными институтами природное и экономическое богатство
отдельных стран уже не может считаться и использоваться в интересах
населения стран. Об этом хорошо свидетельствуют данные ВВП стран по
обменному курсу и паритету покупательной способности. Иначе говоря, то, что
произведено и то, что произведено в странах менее развитых никогда не
совпадает. К тому же факторы развития и роста переместились в область
отношений и научно-информационного ресурса. Опуская многие очень важные
и уже достаточно отработанные теорией аспекты «новой экономики», приведем
лишь один пример. Подсчитано, что каждый пункт IQ нации повышает ВВП на
229 долл, а каждый IQ самых сильных умов интеллектуальных элит нации – на
468 долл.
Наконец, последнее. Современная политико-экономическая и социальнофинансовая среда создала удивительные условия неопределенности и
повышенного риска сохранения и умножения богатства. Это дестимулирует
производственное начало современной экономики. Капитал сам нарушил
священные права защиты и сохранения частной собственности. Пожалуй,
большевикам и не снились те размеры богатства, которые экспроприируются у
частных лиц, например, в период кризисов. П. Кругман, анализируя первый
период общего кризиса 2008 г., в книге «Возвращение великой депрессии»
приводит расчеты, согласно которым рядовые американцы «потеряли» 8 трлн.
долл, а банки лишь 1 трлн, хотя кризис, как известно, был денежнофинансовый. Это же касается и помощи по выходу из кризиса, которая была
оказана из известных и не очень известных источников банкам и другим
финансовым структурам. Кроме всего прочего за долги реальные активы даже
крупных производственных корпораций в соответствии с действующими
юридическими нормами перешли в собственность финансовых корпораций.
Дж. Кеннеди-старший, понимая эту проблему сохранения богатства на себе,
еще до войны писал, что я отдам половину богатства тому, кто раскроет мне
секрет, как сохранить другую ее часть. Сегодня эта ситуация неустойчивости
резко обострилась, а капитал усилил свою рантьерскую ориентацию, чем
подорвал не только права частной собственности, но и ту активную
экономическую среду, новую производительную силу, которую ранее мог
формировать и это практически делал институт рынка. Принципиально новые
производственные возможности для развития стран имеют институциональные
условия и социальный капитал, ориентирующие на качество формирования и
использования возможностей человеческого потенциала и того, что ранее
называли производственными отношениями. Но если ранее, т.е. при
социализме планировали с той или иной степенью погрешностью
производительные силы, то сегодня назрела задача планировать институты и
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производственные отношения. Это сделает будущее того же бизнеса более
определенным, а, например, планирование форм и систем заработной платы (не
ее размеров неопределенных) позволит выстроить и работодателю, и работнику
необходимую и внутренне признаваемую систему приоритетов поведения. Ведь
богатство страны и мира в целом прирастает не просто человеком, а Человеком
нравственным, внутренне отражающим и признающим современную эпоху.
Богатство мира в оригинальных людях. Так сказал британский писатель Томас
Карлейль. А Маркс отметил, что будущее богатство народов – это свободное
время, которое человек может получить для своего развития. К сожалению,
трансформация подвела многие страны к стратегии выживания с ее
ориентациями на богатство, его создателей и потребителей.
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Державна навчально-наукова установа
«Академія фінансового управління»
ТЕНДЕНЦІЇ ПАРАДИГМАЛЬНИХ ЗРУШЕНЬ
В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ (1970-2015 рр.)
Виявлені та висвітлені основні тенденції парадигмальних зрушень в
економічній теорії впродовж останньої третини ХХ – перших
півторадесятиліть ХХІ ст. Парадигмальні зрушення досліджені у тісному
зв’язку із світовими кризами в економіці та фінансах і науковими революціями.
З’ясована непродуктивність конфронтаційного підходу до співвідношення
наукових парадигм та розкрито зростання значення і ролі розробки
«синтезних» теорій і наукових напрямів.
Ключові слова: економічна теорія, парадигмальні зрушення, «синтезні»
економічні теорії, нове кейнсіанство, нова класична теорія.
В історії економіки та економічної думки період останньої третини ХХ ст.
– перших півтора десятиліть ХХІ ст. займає відносно невеликий проміжок часу
– менше піввіку. Проте він виявився особливо динамічним у розвитку
економічної та фінансової теорій і досить драматичним з точки зору соціальноекономічного розвитку, враховуючи крах державного соціалізму в СРСР та ряді
інших країн, розвал світової соціалістичної системи, перехід їх до ринкової
економіки і демократичного суспільства (незалежно від різноманітних оцінок їх
попереднього стану і перспектив розвитку), глобальну фінансово-економічну
кризу 2007-2009 рр. На постсоціалістичних просторах відбулася специфічна
наукова революція, яка викликала до життя ще мало досліджені нові тенденції.
Дещо більшої уваги отримало у науковців дослідження ряду нових тенденцій в
розвитку теорій економічної і фінансової наук Заходу, парадигмальних зрушень
в теоріях. На наш погляд, основні серед них такі:
• посилення зв’язку наукових революцій, парадигмальних зрушень в
теорії з світовими кризами в економіці та фінансах (циклічними, структурними,
валютно-фінансовими та ін.);
• посилення динамізму в розвитку теорій і, таким чином, накопичення
невідповідностей теорій реальності, пришвидшення «застарілості» тих чи
інших домінуючих у науковому співтоваристві певний період часу теоретичних
концепцій, шкіл та напрямів науки;
• зрушення не лише в загальній структурі економічної і фінансової наук,
але й в мікро- та макроекономіці, позитивній і нормативній теорії;
• виявлення та врахування у науковій діяльності непродуктивності
конфронтаційного підходу до співвідношення теоретичних парадигм, пошук
взаємоприйнятних компромісів, співпраці;
• розширення і посилення «парадигмального синтезування» і, як
результат, розробка «синтезних» теорій та наукових напрямів, зростання їх ролі
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та значення, набуття нового місця в загальній структурі економічної і
фінансової наук;
• зростання ролі та значення міждисциплінарних досліджень,
виникнення нових напрямів на стиках різних наук (біоекономіка, екологічна
економіка, еконофізика, поведінкова економіка / економічна психологія та ін.);
• піднесення значення компаративного (порівняльного) аналізу наукових
парадигм, концепцій, теоретичних напрямів;
• висунення в центр аналізу питань глобальної фінансово-економічної
кризи 2007-2009 рр., її причин і наслідків, порівняльного аналізу з попередніми
кризами, особливо з Великою депресією;
• зростання ролі та значення і, відповідно, розширення досліджень з
питань багатоваріантності різновидів капіталізму та їх порівняльного аналізу у
контексті вивчення економік з виникаючими ринками;
• оновлення і розширення кола концепцій неокласичного мейнстриму;
• розвиток історії наукових парадигм та парадигмальний розгляд історії
економіки і економічної думки.
Поняття «парадигми» і розгляд відповідно у зв’язку з певними
парадигмами теорій в історії економічної думки стали поширеними явищами в
сучасній світовій та вітчизняній літературі. Відносно новим є
«парадигматичний аналіз» історії економічної думки. Згідно з ним професор
Головної торгової школи у Варшаві А. Глапінський виокремив такі парадигми:
нормативно-прагматичну (розгляд стародавньої європейської економічної
думки), раціонально-об’єктивістську (позитивна економія фізіократів і
класиків),
позитивістсько-дедуктивну
(маржиналізм
і
кейнсіанство),
позитивістсько-динамічну (теорія циклу і зростання та порівняльний аналіз
систем), історично-еволюційну (історична школа та інституціоналізм),
історично-структуралістську (суспільний та економічний розвиток капіталізму
М. Вебера, В. Зомбарта, Й. Шумпетера) [1, с.91-199]. Тому такий аналіз автор
тез відносить до парадигмальних змін у розвитку економічної теорії та її історії
ХХІ ст. Очевидно, його можна застосувати і до розгляду історії української
економіки та історії української економічної думки.
Передісторія кумулятивної дії ряду вищезазначених тенденцій охопила
період формування (друга половина 30-х – середина 50-х рр. ХХ ст.), успішного
функціонування до початку 70-х рр. та кризи (середина 1970-х рр.)
кейнсіансько-неокласичного синтезу. Вона вже давно стала хрестоматійною,
ввійшла у зарубіжні та вітчизняні підручники історії економіки та економічної
думки.
У парадигмальних зрушеннях економічної теорії та їх дослідженні
вітчизняними і зарубіжними науковцями важливе значення надається змінам
співвідношення ринку і держави в різні історичні періоди. Загальну картину
змін в економіці в період 1930-х – 2015-х рр. під кутом зору змін
співвідношення держави і ринку Дж. Стігліц змалював так: «Після Великої
депресії держава досягла успіху в регулюванні фінансового сектора,
забезпечивши майже чотири десятиліття фінансової стабільності та швидкого
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зростання, з концентрацією банків на кредитуванні, наданні грошей,
необхідних для швидкого зростання наших підприємств. Держава допомогла
змусити ринки діяти так, як вони повинні, скорочуючи можливості для
шахрайства і обману. Але, починаючи з президента Рейгана і продовжуючись
президентом Клінтоном, уряд зробив крок назад. Відміна регулювання привела
до нестабільності; з меншим наглядом було більше шахрайства і менше
конкуренції» [2, с.244]. Вчений розповсюджує своє судження не лише на сферу
фінансів, але й соціального страхування, охорони здоров’я, будівництва,
оборони і т.д. Водночас він підкреслює: «тривалий період серйозного
фінансового регулювання був одним із тих, які показали швидке економічне
зростання, періодом, в якому плоди зростання були набагато більш
розповсюджені, ніж сьогодні» [2, с.246].
З позицій різних варіантів кейнсіанства «в центрі будь-якої успішної
економіки знаходяться ринки, але ринки самі по собі працюють не дуже добре»
[3, с.10]. Звідси випливає висновок про необхідність активної ролі уряду не
лише при спасінні економіки, коли ринки демонструють свою неспроможність,
але й при регулюванні ринків, щоб не допускати краху економіки на зразок
Великої депресії чи Великої рецесії. «Економіці необхідний баланс ролей ринку
і ролей уряду – наголошує Дж. Стігліц, – досягненню якого в значній мірі
сприяє діяльність неринкових і неурядових інститутів. За останні 25 років
Америка не тільки сама втратила цю збалансованість, але й сприяла створенню
такого незбалансованого стану справ у багатьох країнах по всьому світу» [3,
с.10].
На наш погляд, можна провести паралелі (аналогії) між концепцією нових
кейнсіанців і українськими реаліями в контексті парадигмальних зрушень у
співвідношенні державного втручання і функціонування ринку. «Існує проста
причина провалу лібералізації, – стверджує Дж. Стігліц, – коли соціальна
віддача і приватна винагорода не поєднуються, вся економічна активність
спотворюється, включаючи інновації» [2, с.248]. Щодо інновацій у фінансовому
секторі, то, на думку вченого, вони спрямовані не на поліпшення добробуту
народу, а на покращення добробуту банкірів. Принаймні, «до нинішнього часу
вони в цьому досягли успіху – зробив обґрунтований висновок Дж. Стігліц, –
але вони безжально провалились в справі поліпшення життя простого
американця або підштовхування зростання американської економіки в цілому»
[2, с.248].
Однією з помітних і поширених тенденцій щодо парадигмальних зрушень,
яка набуває сили з 70-х рр. ХХ ст., став розвиток «міжпарадигмального
синтезу». Суть його вбачаємо у поєднанні парадигм (або їх окремих складових)
різних економічних теорій (напрямів) і, таким чином, виникнення якісно нової
теорії (або напряму). Вже на початку 1970-х рр. ряд прихильників кейнсіанства
(Г. Бортіс, Дж. Ітуелл, Я. Крегель та ін.) відзначали інтелектуальну
неспроможність неокласичного синтезу і у зв’язку з цим стверджували про
необхідність, бажаність та перспективність якраз класико-кейнсіанського, а не
кейнсіансько-неокласичного синтезу [4]. Йшлося також про так званий «третій,
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або серединний шлях» між ліберальним капіталізмом і централізованим
державним соціалізмом. Особливо плідним полем для «синтезу» виявились
інституціоналізм і посткейнсіанство. Так виникли різноманітні класикокейнсіанські,
монетарно-кейнсіанські,
інституціонально-кейнсіанські,
неоінституціоналістські та інші «синтезні» теорії. В кожному з цих випадків
принципове значення має визначення сутності та елементів «жорсткого ядра» і
«захисної оболонки» різних теоретичних напрямів, сумісності їх у новому
«синтетичному» утворенні.
Відома українська дослідниця професор В.М. Фещенко в складі
неокейнсіанства (1960-ті рр.) виокремила кейнсіанську ортодоксію,
кейнсіансько-неокласичний синтез і ліве кейнсіанство, в складі
посткейнсіанства (з середини 1970-х рр.) – монетарне кейнсіанство
(американська течія) та калецькіанське кейнсіанство (англійська течія), нарешті
(в 1980-ті рр.) окремо виділене нове кейнсіанство. Доречно відмічаючи
спадкоємність у розвитку кейнсіанства (та інших течій світової економічної
думки), науковець вдало зазначає: під дією змін у господарській практиці
відбуваються суттєві трансформації і в змістовному наповненні, предметному
полі дослідження напрямів економічної думки та окремих теорій [5, с.13].
Нині точиться дискусія навколо питань нового синтезу в макроекономіці,
започаткована ще в розпал глобальної фінансово-економічної кризи у 2008 р.
Американською економічною асоціацією. В результаті розгляду історії
полеміки між макроекономістами різних напрямів протягом 60-80-х рр. ХХ ст.
ряд американських економістів (М. Вудфорд, М. Гудфренд, Р.Дж. Кінг та ін.)
прийшов до висновку про суттєве зближення їх позицій, припинення
методологічної боротьби і виникнення нового синтезу [6, с.17-30].
В новітній українській літературі також йдеться про зближення позицій
представників «нової класичної» (Ф. Кюдланд, Е. Прескотт та ін.) і «нової
кейнсіанської» (Дж. Акерлоф, Дж. Стігліц, М. Спенс та ін.) наукових шкіл з
окремих питань щодо дослідження циклів, появу певних елементів синтезу. У
зв’язку з цим висловлюються сподівання, що «створення єдиної несуперечливої
теорії економічного циклу, яка піддаватиметься емпіричній перевірці, є лише
справою нових ідей і часу» [7, с.66]. Наголошується також, що при створенні в
майбутньому єдиної несуперечливої теорії важливо враховувати можливість
існування економічних циклів в коротко-, середньо- та довгострокових
періодах і тісні причинно-наслідкові зв’язки між ними [7, с.71].
Завершимо тези загальним висновком про відсутність наприкінці першого
двадцятиліття ХХІ ст. такого парадигмального зрушення, яке нібито логічно
напрошується із ряду попередніх парадигмальних і непарадигмальх змін, як
нова наукова революція та зміна в результаті неї домінуючого становища
неокласичного мейнстріму в сукупності його економічних теорій. По суті, він
становить собою глобальну парадигму сучасної економічної науки і відіграє
домінуючу роль в академічній економічній теорії. В цьому контексті
характерним та типовим є визнання існуючих теоретичних розбіжностей між
представниками різних наукових шкіл і напрямів, а також спроможності
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окремих з них інтелектуально конкурувати з неокласичною теорією. Водночас
багато вчених надзвичайно високо оцінюють достоїнства і домінуюче
становище неокласики. Так, професор економіки університету Міссурі (США)
Р. Харстад і лауреат Нобелівської премії з економіки, професор Боннського
університету (ФРН) Р. Зельтен вважають: «Неокласична дослідницька
програма, під якою ми розуміємо великий корпус моделей і роздумів,
заснованих на передумові, що будь-яке прийняття рішень в економічній сфері
можна звести до (раціональної) оптимізації прибутку або корисності, як і
раніше – і справедливо – залишається мейнстримом в економічній науці, в
академічних публікаціях і в прикладному мікроаналізі економічної політики»
[8, с.497]. Апофеоз оцінки: «На основі цієї програми створена елегантна,
проста, переконлива і велична конструкція, яка не позбавлена спроможності
давати точні прогнози» [8, с.497]. Здавалось би, чого ж більше бажати?! Проте
відразу ж після цього слідує застереження, яке, на наш погляд, зводить
попереднє твердження нанівець: «Однак її вже не можна більше твердо
відстоювати як належне перше наближення до реальності. Накопичуються все
більш переконливі свідчення на користь того, що поведінкові передумови,
покладені в основу традиційного оптимізаційного підходу, неправильні і
можуть серйозно дезорієнтувати дослідника, спрямувавши його по хибному
шляху. Після більш детальної розробки неокласичної теорії її серйозні недоліки
стали очевидні» [8, с.497]. Між тим взаємозв’язок і взаємовплив складників
сучасної економічної теорії – мікро- і макроекономіки – такі, що неадекватність
будь-якої з них ставить під сумнів обґрунтованість і правомірність домінування
неокласики в загальній структурі економічної науки та практики.
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ВПЛИВ РЕФОРМАЦІЇ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКОФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ ТА ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Представлено результати дослідження парадигмальних зрушень у
розвитку економіко-філософської думки на українських теренах у XVI–XVII ст.
Вказано основні напрями впливу Реформації на суспільну свідомість,
господарське середовище, соціально-економічні відносини. Розкрито характер
інституційних змін в господарському житті під дією зовнішніх чинників.
Ключові слова: Реформація, українська економіко-філософська думка,
братський рух, підприємництво, інституційні зміни, етичний раціоналізм.
Відповідно до указу Президента України у 2017 році 500-річчя Реформації
відзначається на державному рівні. Актуальним питанням для наукової
спільноти є розгляд тих аспектів цього суспільного явища, що дотичні до
інституційних змін у соціальному та господарському житті українських земель
як у тогочасному загальноєвропейському контексті, так і з огляду на подальшу
історичну траєкторію розвитку економіки України. Важливим є також аналіз і
усвідомлення зрушень у суспільній свідомості, що визначили формування
передумов для становлення наукових уявлень про суспільне господарство,
державу та її економічну роль, етичні та прагматичні засади економічної
діяльності, принципи соціальної взаємодії, трактування місця праці, грошей,
матеріальних благ у житті людини. Нова постановка й модерні підходи до
вирішення базових економіко-філософських проблем, обумовлені Реформацією
як загальноєвропейським феноменом, вказують на її значимість для наукового
осмислення ґенези економічної теорії.
Безпосереднім початком Реформації слугувало оприлюднення Мартіном
Лютером 25 жовтня 1517 року в місті Віттенберзі славнозвісних 95 тез, у яких
мова йшла про віру, гріх, покаяння, кару та фальсифікацію Церквою цих
базових понять через продаж індульгенцій. Полемічні виступи Мартіна Лютера,
його персональні листи-звернення набули суспільного резонансу і надали
поштовх масштабним політичним і економічним процесам. Реформація, що у
вузькому сенсі означала очищення Церкви та «люстрацію» кліру, духовнорелігійне оновлення, спрямоване на повернення до біблійних першоджерел
християнства, набула більш широкого значення – суспільного оновлення,
прогресивних перетворень у духовній, політичній, соціальній та економічній
сферах.
Найперше, у чому виявляється роль Реформації в економічному житті – це
зміни суспільної свідомості, а саме: критичне ставлення до католицької Церкви
з її канонами й догматами; пробудження раціонального сприйняття світу та
місця людини в ньому, що спонукало до розвитку освіти й науки; формування
нової трудової етики на засадах особистої свободи та відповідальності. Зміни
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світогляду формували передумови нової інституційної структури суспільства, в
якому соціальні можливості кожного визначаються його діяльною активністю,
а шанси на економічний успіх і матеріальний добробут детерміновані не
стільки місцем у суспільній ієрархії, як включеністю в горизонтальні відносини
ринкового обміну.
В економічному плані Реформація сприяла зміні системи феодальних
екстрактивних інститутів новими формами і нормами взаємодії – ринковими.
Теологія протестантизму стала духовною основою підприємництва [1].
Прагнення до економії, розвитку торгівлі та промисловості, відмова від
показної розкоші, розваг, непродуктивних витрат на помпезні зібрання та
пишних богослужінь сприяли нагромадженню капіталу, що інвестувався у
виробництво. Згодом це забезпечило випереджаючий розвиток протестантських
держав по відношенню до католицьких і православних.
Утвердження ідеології активної дії, духовної, а відтак, – економічної
свободи і відповідальності підважило концентрацію влади в тогочасному
суспільстві в руках Церкви. Водночас ініційований Лютером церковнорелігійний рух спричинив руйнування цілісного Християнського світу,
постання
національних
церковних
спільнот,
що
доповнювало
загальноєвропейську тенденцію формування національних ринків і держав.
Національні церкви сприяли зростанню національної свідомості народів
Європи. Зміни в інтелектуальному середовищі також були спрямовані на
національно-політичну самоідентифікацію та консолідацію на основі розвитку
освіти. Так, у середині XVI ст. набувають масового поширення початкові (в
основному у формі парафіяльних шкіл), та засновуються вищі навчальні
заклади (зокрема, університети для підготовки кадрів національних церков).
Завдяки інтенсивним духовно-інтелектуальним зв'язкам із західноєвропейськими осередками освіти та персональним контактам церковних і
суспільних діячів на українських теренах ідеї Реформації поширюються
починаючи з XVI ст. і знаходять відгук не лише серед прогресивного
духовенства, а й поміж земельних магнатів і шляхти. Через колізії
протистояння католицизму і православ’я Реформаційний рух мав тут свою
специфіку. Феноменом українського середньовіччя став братський рух.
Братства як релігійно-національні організації об’єднували у своїх лавах
ремісників, селян, запорозьких козаків, купців та українських магнатів.
Економічна ідеологія братського руху спиралася на прагнення економічної
свободи та рівності задля досягнення «суспільного блага» і «народної користі»,
захисту економічних та соціальних прав українського населення. Ідеї
справедливості, правової рівності, політичної свободи і громадянського
служіння становили підґрунтя практичної діяльності братств.
Заснування братських шкіл – національних навчальних закладів – сприяло
ознайомленню з античною літературою та філософією, розвитку
інтелектуальних і творчих здібностей учнів, певною мірою – навичок
самоорганізації та самоуправління. Учителями братських шкіл були діячі, які
згодом стали відомими не лише в Україні, а й за її межами. Серед них – Стефан
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і Лаврентій Зизанії, Йов Борецький, Памво Беринда, Єлисей Плетенецький,
Захарія Копистенський та ін. Від початку освітянської діяльності братств вони
вносили світський напрям у духовну культуру України, закладали тенденцію до
вивільнення знань із теологічного контексту. Виникнення широкої мережі
братських шкіл, діяльність Острозької академії (заснована у 1576 р.) відіграли
важливу роль в українському національно-культурному відродженні,
підготували ґрунт для започаткування вищої освіти в Україні, формування
модерного світогляду та нових стандартів соціальної поведінки. У 1615 р.
створена Київська братська школа, що згодом під покровительством
митрополита Петра Могили була перетворена на Києво-Братську
(Могилянську) колегію, яка наприкінці XVII ст. отримала статус академії.
У стінах Києво-Могилянської академії вивчення наук про раціональну
організацію домашнього та державного господарства базувалося на принципах
гармонії людини та навколишнього світу, що відповідає сучасним уявленням
про взаємодію екологічної, економічної та соціальної сфер суспільного буття та
поступу. Етична основа вчення про господарство, державу, соціум та
особистість, закладена засновниками й провідниками Академії у XVII–
XVIII ст., утворила міцний фундамент освіти, спрямованої на формування
гуманістичного світогляду, державно-правового політичного мислення та
соціальної відповідальності у господарській діяльності. Біля витоків
української економічної думки та національної освіти стояли видатні
мислителі-гуманісти П. Могила, І. Гізель, Ф. Прокопович, І. Мазепа, П. Орлик,
Г. Сковорода, Г. Політика, Я. Козельський та інші викладачі та вихованці
Києво-Могилянської академії [2, с. 168–195]. Поєднання рис патерналізму (ідея
освіченої монархії) та демократизму (принципи спільного блага, рівності всіх
перед законом); синтез етико-філософського трактування господарських
процесів з прагматичними підходами у проведенні економічної політики
характеризує спільний світоглядний фундамент їхніх теоретичних систем і
практичної діяльності. Викладання в Академії теорії та практики управління
господарством та формування наукового економічного світогляду велося за
такими напрямами: етико-філософський (вчення про раціональне ведення
господарства та принципи державного управління); політико-правовий (теорія
держави і права, визначення економічних повноважень владних інституцій);
історичний (ретроспективний аналіз соціально-економічних відносин);
прикладний (вивчення сільської та домашньої економії; розроблення проектів
реформ державного управління та фінансів).
Братський рух та розвиток освіти в Україні у XVI – першій половині
XVII ст. сприяли змінам суспільної свідомості, зростанню громадянської та
економічної активності населення, що, своєю чергою, становило основу
формування підприємницької верстви і прогресивних перетворень
господарства. У період поширення реформаційного руху на українських
теренах господарський поступ характеризується низкою прогресивних
тенденцій, а саме: розвиток ремесел і сільських промислів, формування
передумов ринкової економіки та становлення інституту підприємництва.
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Підприємницькою діяльністю займалися магнати і шляхта, скупники-купці,
працівники сільських і міських промислів, частина козацької старшини.
Формувався ринок найманої робочої сили, розвивалася конкуренція на основі
розширення внутрішньої та зовнішньої торгівлі, відбулося становлення нових
організаційних форм виробництва (розсіяна та органічна мануфактура),
впровадження технічних нововведень (механізовані гути, рудні, жупи, селітряні
варниці, салотопні та свічкові «заводи» тощо) [3, с. 73–85].
Одним із потужних чинників розвитку підприємництва слугує
становлення, рівень консолідації та форми економічної активності національної
еліти. На українських теренах формувався гетьмансько-старшинський
адміністративний апарат, який, з одного боку, виражав інтереси українського
суспільства (в частині захисту національних і релігійних свобод і боротьби
проти польсько-шляхетського панування), а з іншого, – забезпечував захист
привілеїв козацької старшини. З другої половини XVII ст. адміністративноправове
становище
Лівобережної
України
регламентувалося
загальноросійським законодавством, а діяльність місцевих органів влади дедалі
більше обмежувалася царськими урядниками. Діяльність Малоросійського
приказу спрямовувалася на забезпечення привілеїв земельних магнатів,
уніфікацію
адміністративно-територіального
та
військового
устрою
українських територій в складі Російської держави, централізацію влади. За
таких умов економічна активність української шляхти, можливості її впливу на
господарський та соціальний розвиток краю обмежувалися культурноосвітньою діяльністю, меценатством, тощо. Це визначило її незначну роль у
промислово-торговельному житті.
Динаміка
національної
структури
підприємницького
стану
характеризувалася витісненням українського етнічного елементу та
послідовним зростанням частки казенного виробництва, підпорядкованого
Російській державі, поширенням відкупів та оренд як квазіринкових форм
економічної діяльності, спрямованих на конвертацію привілеїв, наданих
казною. Це, своєю чергою призвело до зниження інноваційного потенціалу та
соціальної відповідальності підприємницької діяльності, ослаблення
мотиваційних механізмів економічної активності загалом та укорінення моделі
господарської поведінки, орієнтованої на рентоотримання. Таким чином, на
межі XVII–XVIII ст. духовний і економічний потенціал українського
реформаційного руху був знівельований утвердженням альтернативної моделі
господарювання і державного управління.
Основними суспільно-політичними тенденціями, що супроводжували
трансформацію вітчизняної підприємницької сфери на етапі формування
національних ринків і держав, були: національно-господарський рух XVI–
XVIIІ ст. як форма самооборони прав та захисту економічних інтересів
українського населення, з одного боку, та денаціоналізація української шляхти
та народжуваної буржуазії шляхом конверсії національної еліти в бік
покатоличення й полонізації (XVII ст.) чи зрівняння в правах з московським
дворянством (XVIIІ ст.), – з іншого. Переплетення та суперечливе поєднання
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цих двох течій формувало соціальні чинники і визначало подальше
спрямування перетворень господарського середовища на українських теренах у
напрямі укорінення квазіринкових інститутів.
Разом з тим, інституційні зміни в господарському середовищі, які мали
характер інституційного реверсу через феномен «другого рабства» (повторне
закріпачення селян та впровадження станових обмежень щодо власності та
видів економічної діяльності) і відбулися під дією зовнішніх чинників, не могли
зупинити парадигмальних змін у соціально-філософській та економічній думці,
що мали незворотній характер. Переосмислення прав і свобод особистості,
започатковане в процесі гуманістичних зрушень у суспільній свідомості та
науці в добу Реформації, виявилося основою становлення теоретикофілософських засад ринкового господарства, громадянського суспільства та
правової держави.
В українській економіко-філософській думці сцієнтизація уявлень про
норми соціальної взаємодії призвела до формування системи принципів, що
можуть бути визначені як етичний раціоналізм. Він базується на гуманістичних
ідеях служіння своєму народові, суспільної активності заради спільного блага,
єдності громадянських обов'язків і прав, визнанні самоцінності людської
особистості. Важливою компонентою становлення наукових поглядів на
господарство в українській суспільно-політичній та соціально-філософській
думці було усвідомлення ролі законів як вираження суспільних потреб і норм
життя. Формувалися головні принципи раціонального ведення державного
господарства, що передбачають сприяння розвитку виробництва. Моральний
імператив став основою філософсько-економічної концепції Феофана
Прокоповича. Найвищою метою економіки як вчення про правила, що
застосовуються в окремому господарстві, та політики як вчення про норми та
правила управління державою, він визначив досягнення щастя.
Розвиток на власному історико-культурному ґрунті реформаційних ідей
став передумовою становлення в українській економічній думці вчення про
державне управління та фінанси. Його головні риси: 1) визначення ролі
держави в господарському розвитку на основі теорій природного права та
суспільного договору; 2) трактування фінансів як сфери реалізації державної
влади, підпорядкованої досягненню спільного блага та забезпеченню умов
суспільного розвитку; 3) поєднання рис патерналізму (ідея освіченої монархії)
та демократизму (принципи спільного блага, рівності всіх перед законом);
4) синтез етичних трактувань економічних процесів з прагматичними
підходами у проведенні господарської та фінансової політики.
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ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА:
ОБ’ЄКТ ТА ПРЕДМЕТ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ
На методологічних засадах цивілізаційної парадигми суспільствознавства
обґрунтовується місце в системі наукових категорій та приводяться
визначення наукового об’єкту та предмету інституціональної економіки.
Ключові слова: цивілізаційна парадигма, економічна діяльність, науковий
об’єкт, науковий предмет, організація, економічні інститути.
Постановка проблеми. Передумовою подальшого розвитку здобутих
наукових результатів інституціональних досліджень ринкової економіки є їх
систематизація. В якості засобу приведення їх до спільного знаменника,
побудови логічної й цілісної системи знань, формування важливої складової
методології досліджень, економічна наука використовує метод обґрунтування
наукового об’єкту та предмету пізнання реального об'єкту практики. Спроби
визначити науковий об'єкт та предмет інституціональної економіки,
сформувати власну методологію наукового аналізу ринкової економіки на
основі принципів та підходів неокласичної економічної теорії не принесли
бажаних результатів. Більш перспективним є, на нашу думку, їх обґрунтування
на засадах цивілізаційної парадигми суспільствознавства.
Місце наукового об’єкту та предмету інституціональної економіки в
системі наукових понять та категорій пізнання ринкової економіки обумовлено
їх безпосереднім зв’язком з методологічними принципами та підходами до
об’єкту пізнання. Об’єкт і предмет покликані реалізувати методологічні
підходи та принципи цивілізаційної парадигми суспільствознавства в
дослідженні економічної сфери суспільства, стати засобом їх використання при
розкритті ринкової економічної системи.
Так, суспільно-економічна формація як парадигма класичної економічної
теорії, безпосередньо впливає на визначення її наукового об’єкту та предмету.
Ними, як відомо, є матеріальне суспільне виробництво та виробничі відносини.
Неокласична економічна теорія значно розширює та конкретизує науковий
об’єкт та предмет економічних досліджень. В якості об'єкту розглядається
економічна система, що включає в себе не лише матеріальне суспільне
виробництво, а й економічні процеси, пов’язані з ним. При визначенні
наукового предмету акцент робиться на поведінці економічних індивідів в
ринковому середовищі, раціональному характері їх дій, спрямованості на
максимізацію корисності та досягненні ринкової рівноваги.
В цивілізаційній парадигмі суспільствознавства більш чітко визначаються
методологічні підходи та принципи пізнання суспільних процесів. Підходи
спрямовують науковий пошук на встановлення місця та призначення
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економічної сфери в середовищі її існування, її розуміння як системи, що
входить до більш широких систем. До переліку методологічних підходів
цивілізаційної парадигми, як правило, відносять системність, монадність,
антропогенез, ґенезис. Принципи цивілізаційної парадигми передбачають
розкриття внутрішніх сутнісних характеристик суспільних об’єктів пізнання.
До їх складу відносяться принципи цілісності, суб’єктності, процесності,
самоорганізованості. Між підходами та принципами цивілізаційної парадигми
суспільствознавства існує тісний зв’язок, який обумовлює зв'язок між науковим
об’єктом та предметом інституціональної економіки.
Інституціональний аналіз наукового об'єкту ринкової економіки
передбачає урахування особливостей суспільства, складовою якого вона є. Так,
перехід суспільств Європейської цивілізації від особистісної до майнової
(економічної) залежності призвів до суттєвих змін в його економічній сфері, до
нового способу забезпечення зв’язку між виробництвом та споживанням
матеріальних благ та послуг. Ним є без безособистісний (імперсональний)
спосіб обміну між економічними суб’єктами, організацію якого став
забезпечувати ринок. Як відзначав Д. Норт, розв’язання фундаментальної
проблеми економіки в суспільстві особисто незалежних індивідів відбулося
внаслідок «…здвигу від персонального до імперсонального обміну» [1, c. 35].
Така фундаментальна зміна в економічній сфері суспільства повинна знайти
своє відображення у визначенні наукового об’єкту інституціональної
економіки. Не менш важливе значення має також урахування визначень
наукового об'єкту, встановлених класичною економічною теорією (матеріальне
суспільне виробництво) та неокласичною економічною теорією (економічна
система як середовище поведінки суб’єктів).
Основою визначення наукового об'єкту інституціональної економіки є
поняття економічної діяльності, в якому поєднується як процеси матеріального
виробництва, так і поведінка індивідів в ринковому середовищі. Науковим
об'єктом інституціональної економіки є суспільний процес економічної
діяльності суб'єктів ринкової економіки, що здійснюється заради досягнення
власних та спільних економічних інтересів та забезпечується шляхом
організації безособистісного обміну між виробниками та споживачами за
допомогою ринкового механізму. Розкриття змісту наукового об’єкту
інституціонального пізнання ринкової економіки здійснюється з позиції
системності, монадності, антропогенезу та ґенези розвитку.
Науковий предмет інституціональної економіки передбачає встановлення
сутнісних характеристик ринкової економіки, загальна характеристика якої
дана у визначенні наукового об’єкту інституціональної економіки. На
встановлення змісту наукового предмету вирішальний вплив здійснюють
ключові положення, в яких проявляється (реалізується) головний суспільний
зв’язок – матеріальна (економічна) залежність особисто незалежних індивідів.
До базових положень організації суспільства вільних людей відносяться
свобода, рівність, братерство. В економічній сфері суспільства вони
виступають у формі приватної власності на ресурси, що забезпечує свободу
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економічної діяльності; конкуренції як засобу досягнення рівних умов
економічної діяльності; ринкових цін, що виступають основою довіри до
персонально невідомих партнерів, як прояв братерства. Приватна власність,
конкуренція, ринкові ціни є базовими положеннями в проведенні економічної
діяльності в умовах ринкової економіки та входять до визначення наукового
предмету її інституціонального пізнання.
Обґрунтування наукового предмету інституціональної економіки
здійснюється також з урахуванням принципів цивілізаційної парадигми
суспільствознавства, до переліку яких входять цілісність, суб’єктність,
процесність, самоорганізованість. На основі базових положень суспільства
(свободи, рівності, братерства) та названих вище принципів цивілізаційної
парадигми відкривається можливість сформулювати науковий предмет
інституціональної економіки. Ним є організація суспільного процесу
економічної діяльності суб’єктів ринкової економіки, в якому виробництво та
споживання матеріальних благ і послуг здійснюється на засадах приватної
власності, конкуренції та ринкових цін. Практичним засобом такої організації
економічної діяльності суб’єктів виступають ринкові економічні інститути,
природа та ключові характеристики яких можуть бути встановлені лише на
основі обґрунтованого наукового предмету інституціонального дослідження
ринкової економіки.
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ЕВРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. В КОНТЕКСТІ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
У доповіді розкрито наукові погляди представників української
економічної думки другої половини ХІХ – початку ХХ ст. щодо ґенези ринкового
господарства, його характерних рис та проявів. Акцентовано увагу на
актуальних для сьогодення проблемах ефективності державного регулювання
економічних процесів, соціально-економічних наслідків кризових коливань в
економіці та діяльності монополістичних організацій, а також на ролі
громадянського суспільства у розв’язанні зазначених проблем.
Ключові слова: українська економічна думка, евристичний потенціал,
зв’язок з сучасністю.
Процеси модернізації вітчизняної економіки та інтеграції її до світового
економічного простору, провали й прорахунки на складному шляху
трансформаційних перетворень та цивілізаційних зрушень ставлять перед
економічною наукою завдання поглиблення досліджень проблем ґенези
ринкового господарства, зокрема: особливостей історико-соціального
контексту формування ринкових відносин, характеристики основних субєктів
господарювання, регулюючого впливу держави та соціальних інститутів на
розвиток підприємництва, сутності монополізації виробництва та її соціальноекономічних наслідків тощо. Важливим аспектом теоретичного осмислення
зазначених проблем та формування ефективної стратегії економічних
перетворень в Україні є вивчення поряд зі здобутками світової економічної
науки праць представників української економічної думки другої половини ХІХ
- початку ХХ ст., де знайшли відображення означені процеси.
Необхідність звернення до історико-економічного аналізу обумовлена
послідовним, логічним характером наукового пошуку, спадкоємністю
досліджень, тісним зв’язком сучасного стану науки з минулими її досягненнями
і помилками. Як зауважував у передмові до першого видання своєї відомої
праці «Економічна думка в ретроспективі» професор Лондонського
університету М. Блауг, «сучасна теорія вкрита рубцями вчорашніх проблем,
нині вирішених, вчорашніх помилок, нині виправлених, і не може бути
зрозумілою в повній мірі, якщо не розглядати її як спадок минулого» [1,
с. ХХІV].
Ретроспективний аналіз ринкового поступу національної економіки у
вітчизняній економічній науці дозволяє більш аргументовано підійти до
вивчення актуальних проблем сьогодення, спираючись на досвід їх розвязання
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економістами минулих часів та використовуючи їхній аналітичний
інструментарій.
Характерною рисою наукових розробок представників української
економічної думки другої половини ХІХ – початку ХХ ст. в сфері ринкового
реформування економіки є критичне сприйняття ними західних моделей
ринкового розвитку. Ґрунтовний аналіз існуючих на той час різноманітних
господарських систем та їх теоретичне узагальнення в світовій економічній
думці розглядалося вітчизняними економістами не як зразок для наслідування,
а, переважно, як основа для осмислення й вибору власного шляху розбудови
ринкового господарства.
Аналізуючи процеси ринкової модернізації економіки, представники
української економічної думки захищали принципи ринкового господарювання,
свободу економічної діяльності, проте були далекими від схвальної думки щодо
доцільності втілення на практиці концепції економічного лібералізму А.Сміта.
За своїми поглядами українські дослідники наближалися до основоположних
ідей німецької історичної школи, представники якої обґрунтовували
необхідність регулюючих дій з боку державних інституцій у досягненні
суспільних інтересів. Вони поділяли історичний підхід Ф.Ліста до поступового
зниження ролі держави в процесі господарського розвитку країни. За умови,
коли національна промисловість досягне рівня досконалості, на якому
знаходиться промисловість інших країн, держава повинна знову повернутися до
системи вільної торгівлі. Тобто, за Ф.Лістом, кінцевою метою економічної
політики держави має бути розвиток промисловості і продуктивних сил країни
до того ступеня, коли вона могла б спокійно стати на шлях вільного
суперництва з іншими націями [ 2, с. 286].
Ідеї необхідності державного втручання в перебіг економічних процесів з
метою послаблення соціальної напруженості в суспільстві, підтримки
державою національної промисловості знайшли відображення у працях
М.Х. Бунге, В.Я. Желєзнова, В.Ф. Левитського, Д.І. Піхна, М.І. ТуганБарановського, І.І. Янжула та ін.
В українській економічній думці з інституціональних позицій
обговорювалося не лише питання щодо ролі держави у здійсненні ринкових
трансформацій. Економісти вивчали вплив на господарську діяльність таких
інституцій як звичаї, мораль, освіченість, енергія, дух підприємництва, право,
державний та суспільний лад життя. Тобто, ефективна модель ринкової
економіки, формуючись на базі приватної власності та розвитку ринкових
відносин, повинна була органічно поєднати державу та інші соціальні інститути
при регулюванні економічних процесів, узгоджуючи при цьому інтереси всіх
субєктів господарювання. М.Х. Бунге з цього приводу, зокрема, зауважував,
що «економічна система людських суспільств… розвивається разом з освітою,
зростанням добробуту і моралі та в результаті розширення сфери соціальної
компетенції влади і особистої ініціативи»[3, с. 40-41]. Така позиція вченого
близька до сучасних підходів в оцінці місця й ролі держави, а також інших
інституцій щодо регулювання економічного життя суспільства.
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Серед напрямів державного регулювання ринкової економіки в українській
науковій літературі (праці М.Х. Бунге, Д.І. Піхна, М.І. Туган-Барановського,
М. Соболєва й ін.) найбільш грунтовно були досліджені митна, банківська,
біржова та податкова політика держави, фабричне законодавство, регулювання
відносин пореформеного землеволодіння тощо. Особливо важливою була роль
держави у соціально значущих сферах господарювання. До таких соціально
важливих сфер М.Х. Бунге, наприклад, відносив діяльність банків. Вплив
останніх на промисловість і народне господарство виявляється
всеохоплюючим, і тому роль держави, на думку вченого, в банковій справі
дуже важлива; вона має опікуватися створенням відповідного законодавчого
поля, що встановлює межі для діяльності банківських та інших кредитних
установ, запобігає проявам монополізму. Д.І. Піхно до соціально значущих
сфер, які потребують регулювання і постійного контролю з боку держави,
відносив залізничне господарство, наполягаючи на важливій ролі держави у
формуванні тарифів на залізничні перевезення, у створенні конкурентного
середовища для всіх субєктів транспортної галузі.
Важливим напрямом історико-економічних досліджень другої половини
ХІХ – початку ХХ ст. був аналіз проблем монополізованого ринку, зокрема
питань співвідношення таких його інститутів, як монополія і конкуренція.
Використання методології німецької історичної школи дозволило українським
економістам проаналізувати еволюцію інституту конкуренції, розкрити її
форми, показати процес становлення монополістичних утворень та соціальноекономічні наслідки їх діяльності. Аналізуючи особливості функціонування
ринкового механізму за умов монополізованої економіки, українські
дослідники задовго до своїх західних колег окреслили такі актуальні і в
двадцятому
столітті
проблеми
як
диверсифікація
виробництва
(М.М. Бернацький), ефект заміщення та явище субституції (Є.Є. Слуцький,
М.М. Соболєв,
М.І. Туган-Барановський),
проаналізували
вплив
на
господарську діяльність чинників правового, морального, соціального порядку,
що доповнило і поглибило їх економічний аналіз.
Дослідження українських економістів другої половини ХІХ – початку ХХ
ст., започатковані наукові дослідні традиції та реформаторські стратегії не
втратили актуальності і сьогодні. «Їх творче переосмислення, - за висловом
українського вченого В.Д. Базилевича, - на фоні здійснення системної
трансформації, інституційних змін та широкомасштабних реформ у сучасній
Україні має важливе значення для глибшого розуміння загальної траєкторії
історичного розвитку, поєднання національних, соціокультурних та
інституційних чинників типовості та своєрідності української економіки,
успішного використання нагромадженого історичного досвіду реформування»
[4, с. 83].
Таким чином, праці українських дослідників з проблем ґенези ринкового
господарства стали вагомим внеском до скарбниці національної та світової
економічної думки. Вони виступають цінним досвідом реформаторських
перетворень економіки, матеріалом для аналізу успіхів і прорахунків ринкових
80

МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
реформ на вітчизняних теренах, теоретичним підґрунтям для більш глибокого
розуміння і аналізу сучасних економічних явищ та прогностичних висновків.
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ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ОСНОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ
СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
Однією з найгостріших проблем вітчизняної економічної науки є
формалізація норм методології дослідження, деструктуризація та
вульгаризація предметної проблематики економічної науки. Це формує стійкі
стереотипи та штампи, які не релевантні до поточної практики
господарювання, а отже не здатні пояснити ключові закономірності.
Здійснено спробу пояснити процеси філіації фундаментальних методологічних
основ та обмежень сучасної економічної теорії.
Ключові слова: економічна наука, предмет економічної науки, методологія
економіки.
Економічна наука – сфера людської діяльності, що направлена на розробку
та теоретичну систематизацію знань про економічну реальність, входить до
складу суспільних наук. Спрямована на опис, пояснення, прогнозування
процесів і явищ реальної економічної дійсності та на розробку способів
управляння процесами економічної взаємодії. Предметом економічної науки
виступають закономірності суспільної взаємодії з приводу виробництва,
обміну, розподілу і споживання вироблених благ. Зародження економічної
науки проходило з IV ст. до н.е. в структурі філософії моралі, як самостійна
галузь наукового пізнання отримала розвиток у XVIII ст. і поступово набула
статусу важливого соціального інституту, який поширює вплив на всі сфери
діяльності суспільства і його культуру.
Методологічне визначення місця і ролі економіки в системі наук
формується на основі аналізу предмету економічних досліджень. Економіка в
системі наук є сферою пізнання суспільних відносин, які пов‘язані із
створенням та примноженням суспільного багатства. Специфіка сфери
функціонування суб‘єктивних фактів, які визначають предмет економічної
науки та спосіб формулювання задач дослідження детермінують вибір
відповідної методологічної позиції наукового аналізу. Так, методи аналізу
внутрішньо властивих функцій багатства зумовлені необхідністю визначення
системи оцінних параметрів всієї сукупності наявних благ. Метою дослідження
джерел примноження суспільного багатства є пояснення вибору оптимальних
способів підпорядкування властивостей матеріальних і нематеріальних благ
функціональним цілям індивідів. Аналіз закономірностей розподілу
суспільного багатства включає опис і пояснення соціальних принципів
економічної взаємодії індивідів в суспільстві. З іншого боку, неоднорідність в
часі економічної системи як об‘єкта дослідження обумовлює використання
методів, направлених на пошук довгострокових та відносно постійних
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тенденцій в системі змінних детермінант та розробку концептуальних теорій
стосовно визначення впливу їх коливань. Специфіка обраних фактів суспільної
взаємодії, визначає предмет економічних досліджень і формує концептуальну
уяву стосовно цілей, методів та інструментів їх пізнання.
Історичний процес розвитку економічної науки проходив складним
шляхом формулювання предмету, вибору структури та логіки організації,
інструментів та методів дослідження, відбору та філіації наукових гіпотез
теорем і лем. На етапі свого зародження економіка входила до складу філософії
моралі, її предметом виступали морально-етичні норми ведення господарства,
які дозволяли узгодити поведінку суб‘єктів господарювання із суспільними
інтересами. Давньогрецькі мислителі Ксенофонт, Арістотель, Платон та інші
акцентували увагу своїх досліджень на проблемах лихварства, поводження із
рабами тощо, середньовічні схоласти Ф.Аквінський, В. Оккам та ін.
здійснювали пошук принципів узгодження економічних відносин із
християнською етикою.
Формування політичної економії як окремого розділу пізнання у сфері
науки, мистецтва, моралі, предметна проблематика якого охоплювала
внутрішньо властиві функції багатства, джерела його примноження та
справедливість його розподілу в суспільстві вважається найважливішим етапом
становлення економічної науки. Виокремлення економічної науки із складу
філософії та її формування як самостійного розділу наукового пізнання
більшість методологів пов‘язують із виходом у світ роботи А. Сміта
“Дослідження природи та причин багатства націй” (1776р), в якій для
дослідження економічних процесів використано методи аналізу І. Ньютона.
Сприйняття економічної системи А. Смітом, Д. Рікардо, Ж-Б. Сеєм,
Дж. С. Мілем та їх послідовниками можна порівняти із об‘єктами дослідження
теорії механіки того часу, що за відсутності чіткого розмежування фактів,
пов‘язаних із суспільним багатством, обумовили пошук універсальних
об‘єктивних економічних законів.
Подальший розвиток економічної науки супроводжувався процесами
диференціації предметної проблематики, посилення міждисциплінарних
зв‘язків та інтеграції загальнонаукових методологічних принципів. В процесі
дослідження індустріального суспільства необхідною умовою був пошук всієї
різноманітності прояву факторів, що утворюють певний складний феномен та
відповідне використання логічних процедур для простеження взаємозв‘язків
між ними. Використання принципів верифікаціонізму поряд із чітким
розмежуванням економічних фактів реальної дійсності дозволило остаточно
визначити місце економічної науки в системі суспільних наук та поділити її на
три складових – чисту, прикладну та соціальну економіку.
Аналітична увага неокласиків (Л. Вальраса, В. Парето, А. Маршала та ін.)
була сфокусована на дослідженні суб‘єктивних законів обміну - формуванні
цінності блага як внутрішньо властивої функції суспільного багатства.
Завдання, яке ставили перед собою неокласики, полягало у пошуку
одноманітних функціональних залежностей в поведінкових характеристиках
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індивідів стосовно обміну наявних благ, на основі яких можна було б виділити
елементарні закономірності їх взаємодії в суспільстві. Такий підхід дав змогу
вирішити ряд найважливіших, найсуперечливіших, і найменш ясних, проблем
прикладного та соціального розділів економічної теорії. Так, досягнення
синтезу Ньютонових методів максимізації у Курно та системи рівнянь загальної
рівноваги Вальраса, обумовило виведення строгих доведень таких дискусійних
проблем в економічній теорії, як функції попиту, ординальної корисності тощо.
Фундаментальні дослідження неокласиків надали поштовх для розвитку
прикладних досліджень економічної теорії в роботах їх послідовників та
кейнсіанців. За своєю суттю прикладна економічна теорія спрямована на
дослідження джерел і визначення найефективніших способів примноження
суспільного багатства. Розширення сфери економічного аналізу до системи
прийняття раціональних рішень, потребувало змін методологічного апарату. З
цього моменту, на думку Дж. М. Кейнса, економічна теорія стає певним
напрямком мислення, відгалуженням системної логіки, які за допомогою
використання своїх аксіом і максим утворюють модель економічної системи
суспільства. В рамках моделювання виокремлюються довгострокові, відносно
постійні тенденції задля розробки способів логічного міркування стосовно
змінних факторів та їх коливань, що в кінцевому випадку формує
концептуальну уяву стосовно конкретного впливу останніх.
Розвиток соціального розділу економічної науки бере свій початок від
теоретичних досліджень адептів німецької історичної школи. Визначення
господарства як частини соціального життя суспільства, а людини як
соціокультурної істоти, що орієнтована на суспільні цінності можна
прослідкувати як в роботах представників історичної школи (Ф. Ліст,
Б. Гільдебранд, К. Книс, Г. Шмоллер, К. Бюхер, Луйо Брентано та ін.), так і в
роботах представників інституціональних напрямків економічної думки
(Т. Веблен, Г. Мюрдаль, Дж. Гелбрейт та ін.).
Логічна структура інституціоналізму ґрунтується на поєднанні констатації
фактів, низькорівневих узагальнень, високорівневих теоретичних обґрунтувань
та ціннісних суджень, за допомогою імпліцитних переконань та ретроспекції.
Відмова від абстрактного сприйняття будь-якої із складових економічної
системи обумовлює найбільшу релевантність висунутих гіпотез до реалій
досліджуваної проблеми. Відсутність універсальних методів аналізу обумовила
розгалуження
інституціональних
течій
на
еволюціонізм,
новий
інституціоналізм, інституціоналізм – регуляціонізм, неоінституціоналізм та ін.
Основною тенденцією розвитку сучасної економічної науки є посилення
впливу міждисциплінарних підходів, що обумовлено загальнонауковими
процесами інтеграції природничих, технічних, гуманітарних та суспільних
наук. Такі тенденції обумовлені комплексним характером проблем,
поставлених перед суспільством, що з огляду на структуру задач системи
наукового пізнання, в основі якої лежать опис, пояснення, прогнозування
процесів і явищ реальної економічної дійсності та розробка способів
84

МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
управління
процесами
економічної
взаємодії,
дозволяє
провести
структуризацію складових елементів сучасної економічної науки.
Предмет економічної науки складає унікальну історичну послідовність
взаємопов‘язаних фактів реальної економічної дійсності, що обумовлює
необхідність їх опису і систематизації в рамках економічної історії. Історичний
аналіз відкриває широкі можливості у сфері пізнання взаємозв‘язків між суто
економічними та неекономічними фактами суспільного життя, що дозволяє
сформувати адекватну структуру міждисциплінарних методів їх дослідження.
Однак, крім стимулюючого, функція історії в структурі фундаментальних
складових економічної науки носить і обмежувальний характер. Основні
обмеження формуються внаслідок історичної об‘єктивності фактів економічної
дійсності, які мали місце в минулому та, що не менш важливо, адекватності
інтерпретації основних висновків відносно цих фактів через розкриття логічної
структури використовуваного інструментарію.
Таким чином, можна прослідкувати обмеження предмету економічної
науки, яке обумовлене історичною об‘єктивністю описаних фактів економічних
реалій. Результати, отримані в процесі опису економічної історії потребують
подальшої статистичної систематизації. Так само, як і у випадку із економічною
історією, економічна статистика має досить жорсткі обмеження, які обумовлені
принципами побудови статистичних даних, їх епістемологією. До основних
функцій економічної статистики слід віднести визначення закономірностей в
системі історично описаних фактів, та постановку проблем, які підлягають
поясненню в рамках економічної теорії.
Пояснення стійких поведінкових закономірностей в структурі
економічного вибору суспільства є основною функцією економічної теорії, як
такої форми наукового знання, яка формує цілісну уяву про стійкі
закономірності та істотні зв‘язки між економічними реаліями на мікро-, макрота міжнародному рівнях. Вся вищеописана сукупність цілей, методів та
інструментів історичних, статистичних та теоретичних досліджень формує
економічну науку як окремий розділ суспільної науки.
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ДО ПИТАННЯ ПРИРОДНОЇ ПАРАДИГМИ ТЕОРІЇ ЕКОНОМІКИ
Викладено суть парадигми капіталістичної економічної системи та її
негативні наслідки. Обґрунтовано необхідність впровадження природної
парадигми, яка є основою фізичної економії. Також викладена постановка і
розв’язок тестової задачі економіки (моя особиста трактовка) та алгоритм
розрахунку градації заробітних плат, матеріальною базою яких є щорічний
валовий урожай зернових культур, сіна, овочів, фруктів в Україні.
Ключові слова: природна парадигма, товар, вартість, вартість додана і
додаткова, матеріальна біоенергетична міра вартості (МБЕМВ), добова
біоенергетична константа людини, гроші.
Нема міри – нема й довіри!
(Народна мудрість)
Парадигма (грец. – «приклад, взірець») – сукупність філософських,
загально-теоретичних основ будь-якої науки. З часом вони можуть
змінюватися. Можна сказати, що кожна наука має свій набір «законодавчих»
вимог її розвитку. В теорії капіталістичної економіки теж є свій набір таких
вимог, категорій.
Перерахуємо основні з них: товар, вартість товару та послуг, міра
вартості, вартість додана і додаткова, вартість мінова та споживча, гроші,
кредит та відсоток, тощо. Керуючись такою парадигмою (де прямо, а в
більшості, опосередковано), капіталістична система породила нечувану
майнову нерівність між людьми планети, що, закономірно, породжує силовий
(в основному) перерозподіл приватної власності між окремими групами
населення, націями, країнами. До катастрофічного стану екології, здоров’я
людей, дикої природи, тощо призводить гонка озброєнь та гонка споживання.
Розглянемо на предмет нікчемності декілька складових такої парадигми,
наприклад, міри вартості.
Економісти 18-19 століття теоретично за вартість приймали час,
витрачений на виготовлення одиниці певного товару. Це сприймалося і як міра
вартості. Ніякого матеріального еквіваленту не пропонувалося. Маркс і його
спільники просто прийняли те, що було на практиці, тобто об’явили мірою
вартості
золото як грошовий матеріал. При цьому вони не обраховували
трудозатрати на виробництво 1 унції (тогочасна міра ваги) золота.
Маркс не раз повторював, що товари обмінюються як еквіваленти
трудозатрат (рівні трудозатрати) [1]. Але практично марксисти нічого не
запропонували, щоб гальмувати обмін товарів за принципом «хто кого
обдурить – продавець чи покупець» (цей принцип працює і у наш час).
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Свого часу Прудон П. (1809-1865), а пізніше Грей Дж. Г. (1859-1946)
спробували часову міру вартості запровадити на практиці, але від марксистів
потерпіли поразку. Схоже, що ці вчені не були посвячені в таємні плани
марксистів. По словом Ліндона Лароша [2], марксисти розпалювали ворожнечу
між народами Європи в угоду Великобританії, а не дбали про їх добробут.
Часова міра вартості має значні недоліки, Вона не має матеріального
еквіваленту, її не можна «заскладувати», тощо. Жодна країна законодавчо не
вводила грошового еквіваленту 1 робочої години (іншого я не знаю).
Особливо нікчемною у капіталістичній парадигмі є категорія додаткової
вартості (руський переклад цього терміну з німецької мови невірний:
«прибавочная стоимость», а має бути «дополнительная стоимость»).
Марксисти не ділили товари на їстівні і «неїстівні». Це стосується й
розподілу енергії на їстівну (біологічну) і «неїстівну» – промислову. У
результаті вони зіткнулися з проблемою появи додаткової вартості, її
джерелом. Та й сам термін «додаткова вартість» є некоректним: він не
узгоджується з терміном «вартість».
Енергія як природне явище являє собою електромагнітні випромінювання,
які при певних умовах можуть перетворюватися в інші види (механічна,
хімічна, електрична та інші). Під біологічною енергією будемо розуміти ту її
частину, яка міститься в продуктах харчування, тобто їжі. Іншими словами, ця
частина енергії має біологічну «упаковку». Природа накопичує біоенергію в
продуктах харчування для всього живого на Землі і вартістю вона стане тільки
у процесі виробництва товарів та послуг. Отже, ця біоенергія є запасом на цілий
рік, щоб суспільство нормально жило.
Маркс і його спільники за додаткову вартість приймали тільки приріст
грошей, а не щось матеріальне (фізичне). Джерелом її вони вважали недоплату
зарплати робітникам, що є «абсолютною» економічною нісенітницею. Гроші у
капіталістичній політекономії вважаються мірою вартості. Але ж гроші є
винахід людей, а не природи і тому не можуть бути мірою вартості. Гроші як
символи вартості повинні мати матеріальний еквівалент. Але для марксистів це
байдуже: вони гроші перетворили в спекулятивний товар через кредит та
відсоток.
Питанням «теорії грошей» займаються, мабуть, тисячі вчених-економістів,
але якогось конкретного однозначного означення грошей я не зустрічав у
прочитаних, переглянутих книгах (це десь до 500 книг, статей, тощо).
Наприклад, книга Харриса Лоуренса «Денежная теория» [3], має об’єм 750
сторінок. На питання «Що таке гроші?», яке він же сам і ставить, чіткої
відповіді немає. Можна сказати, що там суцільна схоластика, яка повністю
задовольняє фінансовий інтернаціонал.
Далі. Категорія мінова і споживча вартість – це як «запрошення» до
шахрайства з цінами. Логічно стверджувати, що ціна товару повинна бути
розрахунковою і можливе незначне коливання її в межах додаткової біоенергії,
представленої в грошовому еквіваленті, тобто прибутку.
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Капіталістичний кредит – це знову ж таки шахрайство з грошима через
відсоток по ньому. Джерелом відсотків по кредитах є приріст урожаю біоенергії
на полях, лісах, річках, морях. Статистика показує, що цей приріст складає десь
(3-5) відсотків за фінансовий рік. Отже, відсотки по кредитах повинні бути в
межах половини приросту урожаю і не більше. Якщо більше, то вже кримінал.
Негативні наслідки капіталістичної системи можна значно зменшити, а то
й зовсім від них позбавитись, якщо організувати економіку на базі природної
парадигми.
Її я уявляю собі такою: товар, вартість, мінова вартість або ціна
(товару), матеріальна біоенергетична міра вартості (МБЕМВ), додаткова
біоенергія, добова біоенергетична константа людини, товари їстівні та
«неїстівні», фінансовий рік, щорічні гроші, тощо.
Економічна система на базі природної парадигми мала б іншу якість і тому
може мати іншу назву, наприклад, ринково - прибутковий спосіб виробництва.
Цей спосіб притаманний всім так званим марксистським економічним
формаціям, починаючи з первісного розподілу праці.
Розглянемо основні категорії природної парадигми. Звідки можна вивести
біоенергетичну міру вартості? Фізіологічна потреба біологічної енергії (хай в
кКалоріях чи кДжоулях) кожної людини на добу становить певну кількість.
Відповідно, градація цієї потреби починається з дітей і до літніх людей. Для
конкретики: приймемо добову потребу 3000 кКалорій для середньостатистичної людини. Градієнтні коефіцієнти встановлює держава за
пропозицією спеціальних наукових установ. Законодавчо добова потреба 3000
кКалорій оголошується добовою біоенергетичною константою економіки
України і вона ж буде матеріальною біоенергетичною мірою вартості.
Отже, таким чином з’явилася точка відліку в економіці. Ця константа
природна і притаманна всім народам, націям і племенам нашої планети.
Тепер вартість товару чи послуги дорівнюватиме кількості біоенергії (їжі),
яку спожили працівники при виготовленні одиниці товару чи певної норми
послуги. Все просто, зрозуміло і ніякої плутанини. Але це буде тільки
фізіологічна складова вартості. Сюди слід додати ще біоенергію для створення
інфраструктури побутових умов життя кожної людини. Допустимо, що для
працівників першого розряду необхідно добавити ще дві константи, тобто ще
6000 кКалорій. Таким чином вартість одиниці товару збільшиться у три рази.
Наступний крок. У законодавчому порядку потрібно ввести
еквівалентність грошової одиниці і добової константи. Але на практиці
незручно рахувати кКалорії, тому краще буде, якщо перейти до безпосередніх
носіїв цих кКалорій. Цим носієм може бути всім відома і шанована в Україні –
це, звичайно, пшениця зернова. У середньому 1 кг пшениці якраз і утримує в
собі 3000 кКалорій. Тому практичніше узаконити еквівалентність: 1 гривня
еквівалентна 1 кг пшениці зернової. Усі інші їстівні культури, товари необхідно
перерахувати по калорійності до пшениці. Таким способом ми можемо
визначити річний валовий збір біоенергії в Україні. Він визначає і кількість
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грошей у поточному фінансовому році. Простим діленням всієї біоенергії на
3000 кКалорій отримаємо кількість грошей.
Перевівши біоенергію, яка представляє вартість, по еквіваленту у гроші,
отримаємо певну долю зарплати за одиницю товару. Вищі зарплати
розраховуватимуться по відповідним тарифним коефіцієнтам.
Фінансовий рік варто починати перед збором нового урожаю. Моя
пропозиція – це з 1-го червня. Допускаю, що це спростить бухгалтерський
облік.
Вершиною (родзинкою) економічної системи, організованою на основі
природної парадигми, будуть щорічні гроші. Це логічний висновок з
викладеного. Адже кожний щорічний урожай повинні представляти свої гроші.
Більш детально це викладено в [4]. На завершення розглянемо тестову задачу
економіки.
Розв’язок цієї задачі дає можливість усвідомити кругообіг реальних
матеріальних економічних процесів, адже в економіці має місце річний
біоенергетичний цикл.
Умова задачі: який механізм (чи алгоритм) передачі додаткової біонергії
при бартерному еквівалентному обміні товарів та послуг?
Задача нормально розв’язується в системі фізичної економії. Там є усі
необхідні дані:
1) при обміні «неїстівних» товарів між собою ніякої передачі додаткової
вартості (біоенергії) не відбувається. Давно відомо і сприймається нормально,
що товари обмінюються як еквіваленти трудових затрат. В нашому випадку як
біоененергії;
2) інший результат буде при обміні «неїстівних» товарів на їстівні. Позаяк
при бартерному обміні спожита біоенергія при виробництві «неїстівних»
товарів повинна бути компенсована (повернута) їстівними товарами, ще й з
додатком. Тому попередньо потрібно визначити собівартість і 1 кг пшениці
зернової, який має біоенергетичну складову в середньому 3000 кКалорій
(12 552 кДж). Для спрощення розрахунків представимо всі їстівні товари у
калоріях пшениці зернової, тобто просумуємо всі їстівні продукти (крім м’яса,
щоб не було подвійного рахунку), що містяться у Статистичному щорічнику
України за 2013 рік [5] і отриману суму поділимо на калорійність пшениці
зернової.
У результаті отримаємо валову кількість пшениці «розрахункової». За
моїми розрахунками у 2013 році отримано 81,391 мільярдів кг пшениці
«розрахункової»;
3) тепер потрібно підрахувати кількість працівників агропромислового
комплексу (АПК). Для цього із загальної кількості зайнятого населення , а це
20,404 мільйонів, потрібно вилучити всіх працівників, котрі утримуються за
рахунок бюджету, а також частину працівників промисловості, котрі працюють
на оборону і утримуються за рахунок частки оборонного бюджету. Після всіх
цих маніпуляцій результат такий: в АПК працює 15,536 мільйонів працівників;
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4) далі визначимо, скільки кКалорій спожили ці працівники за цілий
фінансовий рік. Попередньо приймемо таку умову: для кожного працівника
АПК на добу потрібно 10 000 кКалорій (3000 кКал для фізіологічних потреб, а
решта – для організації побутової інфраструктури). Загальна сума буде
складати 56,7074.1012 кКалорій (56,7 трильйонів). Нарешті, розділимо ці
трильйони на валовий збір пшениці «розрахункової», тобто 56,7074.10 12
/81,391.109 = 0,696.103 кКал/кг або 700 кКал/кг (для круглого рахунку).
Отже, собівартість 1кг пшениці «розрахункової» складає 700 кКал/кг, в той
час як 1кг пшениці містить в собі 3000 кКал. Ось де міститься додаткова
біоенергія. Творцем (виробником) додаткової біоенергії є природа, а не
фізична чи розумова праця людей. Іншими словами, праця людей сприяє
збільшенню накопиченню (акумуляції) сонячної енергії у зернових культурах,
травах, овочах, фруктах, тощо;
5) таким чином при еквівалентному обміні «неїстівних» товарів на їстівні
передається біоенергії у 4 рази більше, ніж було спожито в процесі
виробництва цих товарів. Допускаю похибку у розрахунках хай (5-10) % , але,
на глибоке моє переконання, алгоритм є вірним. Тут не враховано біоенергію
валового посівного матеріалу. Її потрібно вилучити з валового об’єму пшениці
«розрахункової». При подальшому удосконаленні алгоритму - це буде
враховано;
6) звичайно, бартерний еквівалентний обмін є дуже трудоемний, тому
людство поступово спрощувало процес обміну через гроші як посередника і
еквівалента чогось матеріального і дійшло до паперових грошей, але
матеріальна еквівалентність при цьому спотворилася, що привело до
планетарного спотворення процесів виробництва та обміну товарів.
Такі розрахунки, при бажанні, може зробити кожний із вас, щоб
впевнитися у правильності алгоритму.
Градація зарплат встановлюється в рамках природної нерівності
працівників і з урахуванням валового збору біоенергії країни. Якщо не вистачає
своєї їжі на рік, то потрібно обмінювати «неїстівні» товари на їстівні у тих
країнах, які мають надлишки. Прикладом можуть бути Росія, Японія, Ізраїль.
Для людства «вічним» джерелом енергії є Сонце. Її вистачить для всіх і не
треба воювати за їжу, а потрібно працювати, щоб її було вдосталь.
Тож не будемо пасивними спостерігачами руйнування економіки України,
а об’єднуємось для запровадження матеріальної біоенергетичної міри
вартості в нашу вітчизняну економіку.
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СТРУКТУРНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ:
ДЕЯКІ ПИТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ
Вихідними
теоретико-методологічними
пунктами
дослідження
структурних трансформацій економіки мають бути визначення змін у
структурі господарської діяльності, історичної форми багатства, рушійних
сил подальшого інклюзивного економічного прогресу, спрямованого, в кінцевому
підсумку, на добробут і потреби розвитку кожної людини, нації та країни за
умов збереження миру та довкілля для наступних поколінь.
Ключові слова: структурні трансформації економіки, транзитивна
економіка, квазіринкова економіка, знаннєва економіка.
Дослідження структурних трансформацій економіки в цілому перебувають
на етапі поступово переходу від емпіричних спостережень конкретного до
теоретичних узагальнень та формулювань у частині розроблення й узгодження
різнорівневих ланцюгів певних абстрактних визначень. Ці визначення мають
залучатися до формування категоріального апарату та методологічних блоків
цілісної теорії структурних трансформацій економічних систем [1–3].
Одночасно економічна теорія використовує й ті абстрактні визначення,
терміни, категорії, положення та висновки, які вже були детерміновані в межах
її окремих напрямів, течій, шкіл на різних історичних етапах розвитку
політичної економії та економічних наук загалом.
Хочемо наголосити, що залучення в операційних цілях конкретного
дослідження тих чи інших складових категоріального апарату докласичної,
класичної політекономії (включаючи марксистський напрям), неокласики,
кейнсіанства або інституціоналізму (в їх різних формах) не дає підстав вважати
відповідного дослідника (якщо він сам не наголошує на іншому),
прихильником певного напряму економічної теорії. Потенціал розвитку та
адаптивна спроможність останньої до пізнання конкретної суспільної практики
якраз і полягають у різноманітності, диференціації, а не в одноманітності.
Намагання побудувати єдину “досконалу економічну теорію”, за допомогою
якої можна пояснити “сутність економічного буття” й надати суспільству
універсальні рецепти, варто вважати утопією й небезпечною оманою, котра за
певних умов може бути використана із зовсім іншою метою, ніж
передбачалось. Однак напрям синтезу економічних концепцій, їх своєрідної
конвергенції, взаємодоповнення та взаємопристосування реально існує і навіть
посилюється [4–6]. І це цілком зрозуміло, оскільки будь-яка концепція чи
теорія відображає лише частину реальних процесів і частково їх пояснює, але
“за певних рівних умов”, від яких абстрагуються. Відповідь на питання щодо
того, від яких умов треба і можна абстрагуватись, залишається на розсуд
дослідника. Верифікація правильності зробленого ним вибору відбувається на
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основі апробації практикою та професійних оцінок протягом достатнього
тривалого проміжку часу.
Економічна теорія покликана не тільки вирішувати завдання виявлення
глибинних суттєвих зв’язків, побудови системи категорій, яка адекватно
відображає реальні закономірності та форми їх прояву, а й пропонувати
науково обґрунтовану модель економічної політики, що відповідає глобальним
трансформаційним зрушенням, у тому числі для конкретних умов національних
транзитивних економік.
Історичний досвід засвідчує, що розв’язання будь-якої проблеми й
економічної теорії, і господарської практики неминуче наштовхується на
загальнометодологічні питання. Це наочно виявляється при аналізі проблем
ролі та взаємодії держави і ринку, приватного та державного, реального і
фінансового секторів, фіскальної, монетарної й структурної політик в умовах
транзитивного стану економіки. Актуальність і гострота їх обговорення різко
зростають саме в періоди активних економічних реформ та структурних змін.
Отже, конкретно-історичне, а не абстрактне уявлення про економіку як
систему передує дослідженню тих чи інших проблем. Таке уявлення поступово
формується внаслідок як емпіричних спостережень господарської практики, так
і трансформації самої економічної теорії. Розроблення загальних основ теорії
структурних трансформацій ще продовжується. Підтвердження тому – численні
й різновекторні дискусії.
Істотним недоліком політекономічних досліджень є абстракції, що
фіксуються як дещо дане, незмінне й отримують самостійне, відірване від
життя існування. Це стосується і таких фундаментальних категорій, як
власність і праця. Комплекс реальних відносин власності та праці, що постійно
розвивається і структурно змінюється, повинен бути глибоко переосмислений,
а не втискуватися в застиглі політекономічні формули. І в сучасних умовах
методологічно актуально звучить: “В одну крайність впадають економістиматематики і чисті теоретики, які не визнають науковою економічною теорією
взагалі нічого або майже нічого, що виходить за межі замкнутої системи
логічних висновків із дуже малої сукупності передумов, які трактуються ними
як універсальні закони. На іншому полюсі – безумовно потужна і така, що
дедалі мабуть посилюється, тенденція повністю відкидати абстрагування і
дедукцію й відстоювати суто предметну, описову науку. А між цими
крайнощами думки всіх відтінків” [7].
На нашу думку, вихідними теоретико-методологічними пунктами
дослідження структурних трансформацій економіки мають бути визначення
змін у структурі господарської діяльності, історичної форми багатства, що
відповідає новому стану суспільства, рушійних сил подальшого інклюзивного
економічного прогресу, спрямованого, в кінцевому підсумку, на добробут і
потреби розвитку кожної людини, нації та країни за умов збереження миру та
довкілля для наступних поколінь.
Виняткове значення для розуміння економічної системи та її внутрішніх
трансформаційних процесів має фіксація певної історичної форми багатства і
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його елементарної форми. Категорія “багатство” була однією з первинних,
базових категорій політичної економії протягом усієї історії її розвитку. Сама
політична економія виникла як наука про збагачення людини і суспільства. Всі
суттєві відносини того чи іншого типу виробництва, розподілу, обміну та
споживання кристалізуються в категорії “багатство”. Його елементарні форми
постійно виникають і зникають у процесі господарської діяльності й
задоволення потреб людини, домашнього господарства, підприємства, держави
і тому найбільш доступні для емпіричного спостереження, дають вихідний
матеріал для теоретичних абстракцій. З історично конкретними формами
багатства нерозривно пов’язані й такі категорії, як “продуктивна” та
“непродуктивна” праця. В елементарній формі багатства специфіка історичної
форми проявляється у “згорнутому” вигляді, а суперечності його продукування
– як потенційні. Поняття продуктивної праці дає можливість досліджувати
працю в її певній інституціонально-організованій формі, а не як простий
процес використання ресурсів для задоволення потреб. Продуктивна праця
втілює саме ту конкретну форму праці, на якій ґрунтуються відносини
власності, вся економічна система.
Історична визначеність форм праці та багатства, потреб і мотивів
діяльності індивіда як суб’єкта праці та господарювання концентровано
відображається і синтезується в інституціональних типах продукування
багатства.
Первинною метою натурального і товарного виробництва є продукування
матеріального продукту. Відтворення суспільства і розвиток людини
досягаються як похідні результати. Розвиток суспільного буття людини постає
у формі розвитку фактора виробництва матеріальних продуктів – робочої сили.
У сучасних соціально-ринкових господарствах формується якісно новий
тип виробництва, у якому матеріальне та інтелектуальне виробництво
поступово інтегруються в єдине ціле. Саме в цьому полягає глибинний зміст
подальшої трансформації ринкової економічної системи.
Транзитивні економіки “пострадянського типу”, до яких відноситься й
економіка України, характеризуються тим, що соціально-ринкова організація
та координація продукування й розподілу багатства ще не утвердились ні
інституціонально, ні технологічно, ні суспільно-ментально. Так, за
формальним міжнародним визнанням української економіки в цілому
ринковою криються вкрай суперечливі реальні внутрішні процеси
співіснування різнорідних сутностей, боротьба протилежностей, збереження
монопольно організованих ринків та олігархічно контрольованої держави,
зубожіння широких верств населення і вимивання середнього класу,
деіндустріалізація, тінізація й десоціалізація економіки, дисфункціональність
держави та багатьох інститутів.
Глибинна структурна суперечність транзитивної економіки такого типу
постає як суперечність між ринковим механізмом економічної координації, що
формується, та панівним механізмом олігархічно організованої регуляції в
умовах інституціональної невизначеності й неефективної держави.
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Головна причина, що заважає досліджувати транзитивну економіку такою,
якою вона є, тобто в її специфічній дійсності, наявності множини перехідних
форм, полягає в ігноруванні зазначеної реальної, а не “виведеної” з теорії,
суперечності. Тільки після визнання останньої як об’єктивно даної та суттєвої
для економіки, можливі її подальші теоретичні пояснення, аналіз взаємозв’язку
протилежних сторін і визначення форм розв’язання. Дослідження структурних
трансформацій транзитивної економіки не може ігнорувати двох механізмів –
ринкової координації та олігархічно організованої регуляції. Інакше предмет
економічного аналізу свідомо або несвідомо обмежується, береться не в
цілісності, а вибірково. Для вивчення перехідного стану економіки особливо
важливо враховувати, що абсолютно “чистих” явищ ні в природі, ні в
суспільстві немає і бути не може. Самому поняттю чистоти властива вузькість,
однобокість пізнання, що не охоплює предмет дослідження у всій його
складності.
Тому для політичної економії взагалі й теорії структурних трансформацій
економіки зокрема вкрай важливим є питання про межі абстрагування.
Абстрагування необхідне для пізнання істотних зв’язків та їх теоретичного
відображення. Однак якщо при спробах побудови “чистої” теоретичної схеми з
предмета дослідження вилучається реальний економічний зв’язок, значення
якого на кожному кроці підтверджує практика, то таке абстрагування –
найгірший його вид, що пориває з практикою як основою і критерієм
життєздатності теорії. Врешті-решт з’ясовується, що основою абстрагування є
не реальна практика, а вже готова теоретична схема. Саме таким шляхом
тривалий час ішла “політична економія соціалізму”, абстрагуючись від обміну і
товарно-грошових відносин як реального економічного зв’язку. Так само не
можна абстрагуватися від впливів деформованої держави на транзитивну
економіку, як і від процесів, котрі вже мають місце в розвинутому соціальноринковому господарстві й характеризують елементи постіндустріального
виробництва, що розвиваються та пов’язані з якісно новим місцем і роллю
людини, її потреб та здібностей, соціальними мотивами економічної поведінки
в новому інституціональному середовищі.
Теоретичним дослідженням структурних змін економіки, її перехідних
станів заважає те, що конкретні економічні форми, доступні для емпіричних
спостережень, не є об’єктом достатньо критичного теоретичного аналізу й
нерідко абсолютизуються. Яскравий приклад – догматичні твердження про
прямий зв’язок процесів приватизації з вищим рівнем ефективності або
відкритості економіки з її конкурентоспроможністю, уявлення про можливості
держави здійснювати структурну “перебудову” або “забезпечувати добробут
громадян”, про позитивні ефекти постійних податкових реформ і стимулів,
важливість ринку землі для залучення іноземних інвестицій та підвищення
ефективності аграрного сектору, чудодійні сили дерегуляції як такої, абсолютні
переваги бездефіцитного бюджету, реальність економічного зростання без
інвестицій у науку і освіту тощо.
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У політекономічному контексті структурні зміни економіки – це її
структурно-інституціональні зміни. Ринковий механізм координації алокації
ресурсів у різних інституціональних умовах зумовлює і різні соціальноекономічні наслідки, навіть за ресурсних переваг тієї чи іншої країни. Однакові
за свою суттю структурні реформи в певних країнах завершуються успіхом, а в
інших перетворюються на тривалий процес імітації, призводять до зовсім
протилежних результатів і, врешті-решт, втрачають довіру суспільства.
Позитивний чи негативний вектор структурних змін багато в чому визначається
наявними інституціональними обмеженнями та інтенсивністю і змістом
утвердження нових інститутів, які відкривають інституціональний простір для
підприємництва, інвестицій та інновацій, ефективних форм організації праці,
виробництва та управління, спонукальних мотивів економічної активності.
Інституціональні зміни в структурі економічної діяльності дедалі більше
пов’язуються не з конфліктом, а компромісом економічних інтересів,
фактором довіри між суб’єктами господарювання та їх відносин із державою,
дотриманням прав власності та прав людини, інтелектуалізацією праці та
формуванням знаннєвого виробництва.
Для того щоб дослідити економічну діяльність та її структурні зміни в
такому контексті, необхідно подолати вузько-продуктове, вульгарноматеріалістичне та вульгарно-ринкове трактування виробництва, розкрити
особливості інтеграції товарного та інтелектуального/наукового/знаннєвого
виробництва як цілісного процесу відтворення і розвитку самої людини, її
здібностей до творчої праці. Високоосвічена, інтелектуально й морально
розвинена, творча особистість – елементарна клітина національного
багатства, що продукується історично новим типом виробництва. В його
основі – соціальне ринкове господарство з розвинутим екологічно-зберігаючим
товарним виробництвом, що інтегрується з науковим та освітнім
виробництвом і продукуванням суспільних благ на засадах зміцнення правової
ефективної держави, інститутів захисту прав власності й людини.
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ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
ЭФФЕКТИВНОГО РЕШЕНИЯ ЭКОНОМИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИХ
И ПРАКТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В XXI ВЕКЕ
В научном труде рассматриваются философско-правовые основы
эффективного решения экономико-теоретических и практических проблем в
XXI веке. В частности, рассматриваются созданные автором – Философия
социальной цели, Теория верховенства интересов народа и Теория
сбалансированности прав и ответственности должностных лиц. Именно
вышеотмеченные научные направления и научные теории рассматриваются в
качестве философско-правовых основ эффективного решения проблем в XXI
веке.
Ключевые слова: философско-правовые основы, решение экономикотеоретических и практических проблем в XXI веке.
Постановка проблемы. Для решения экономико-теоретических и
практических проблем в XXI веке принципиальное значение имеет раскрытие
философско-правовых основ их решения, которые могут служить
принципиально новым методологическим базисом.
Именно вышеотмеченным определяется актуальность данной темы
исследования.
Анализ последних публикаций. Как показывает анализ научных
исследований, в мире публикуется большое количество научных трудов по
экономико-теоретическим проблемам, но кроме автора данного труда еще
никто не предлагал созданные им новые научные направления и новые научные
теории, которые могли бы послужить в качестве философско-правовых основ
решения экономико-теоретических и практических проблем в XXI веке.
Цель и задачи исследования. Целью данного исследования является
внедрение созданных автором – Философии социальной цели, Теории
верховенства интересов народа и Теории сбалансированности прав и
ответственности должностных лиц в качестве философско-правовых основ
решения экономико-теоретических и практических проблем в XXI веке.
Задачей научного исследования является научное обоснование
необходимости рассмотрения созданных автором – Философии социальной
цели, Теории верховенства интересов народа и Теории сбалансированности
прав и ответственности должностных лиц в качестве философско-правовых
основ решения экономико-теоретических и практических проблем в XXI веке.
Научная новизна. Главной новизной научного исследования является
разработанный автором принципиально новый подход, согласно которому
созданные им же – Философия социальной цели, Теория верховенства
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интересов народа и Теория сбалансированности прав и ответственности
должностных лиц рассматриваются в качестве философско-правовых основ
решения экономико-теоретических и практических проблем в XXI веке.
Результаты исследования. Необходимость решения экономикотеоретических и практических проблем в XXI веке, а значит, необходимость
решения проблем прогрессивного развития экономики, общества, государства и
человечества в целом в интересах каждого человека, с объективной
необходимостью требует использования принципиально новых теоретических –
философско-правовых – основ их решения.
Именно в качестве философско-правовых основ решения экономикотеоретических и практических проблем в XXI веке, предлагаются созданные
мной принципиально новые научные направления и принципиально новые
научные теории: Философии социальной цели [1; и др.], Теория верховенства
интересов народа [2; и др.] и Теория сбалансированности прав и
ответственности должностных лиц [3; и др.].
Притом, считаю необходимым особо отметить, что, как я отмечал еще
много лет назад, «хотя экономику всегда рассматривали как основу развития
общества и государства, однако без соответствующих неэкономических –
идейно-теоретических, интеллектуальных – основ, и, в частности, без
использования научных основ, созданных автором, невозможно эффективное
функционирование самой экономики и общественно-государственной системы в
целом» [4, с. 146].
Следовательно, для качественно нового прорыва в развитии экономики,
общества и государства, нацеленного на реализацию интересов каждого
человека, принципиальное значение имеет конструирование принципиально
новых теоретических основ и их использование для решения экономикотеоретических и практических проблем в XXI веке.
Необходимость решения данных проблем вызвана тем, что на основе
традиционных, давно устоявшихся, и даже изначально глубоко ошибочных, с
точки зрения интересов народа, теоретических взглядов, эффективное
движение по пути построения Истинно человеческого общества и Истинно
человеческого государства – общества и государства, служащего интересам
каждого человека, немыслимо и неосуществимо.
Именно с учетом вышеотмеченного, в научном труде предлагаются
вышеотмеченные принципиально новые теоретические основы подлинно
прогрессивного развития экономики, общества, государства и человечества в
целом, которые могут и должны стать интеллектуальным фундаментом такого
развития в интересах каждого человека
Философия социальной цели – рассматривается как методологическая
основа кардинального прорыва в эффективном решении экономикотеоретических и практических проблем в XXI веке в интересах каждого
человека.
Необходимо отметить, прежде всего, то, что «вся история развития
философской, политической, правовой и экономической мысли, равно как и
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современные взгляды и подходы ученых, политиков и т.д. к проблемам
функционирования и развития экономики, общества, государства и
человечества в целом, по моему глубокому убеждению, основывались и
основываются на ошибочном «научном» подходе, называемой мной
Философией средств» [1, с. 269].
Вместе с тем, «отмеченные взгляды и подходы исходя из интересов народа
явно ошибочны как с методологической, так и с теоретической и практической
точек зрения» [1, с. 270].
Что касается Философии социальной цели, то – «это философская система,
которая представляет собой теоретико-методологическую основу целевой
направленности формирования и функционирования истинно человеческого
общества и государства» [1, с. 275].
Следовательно, только на основе созданной мной Философии социальной
цели, являющейся революционным переворотом в науке по отношению к
укоренившемуся подходу, называемому мной Философией средств, можно
двигаться в правильном – социально нацеленном – направлении, как в научных
исследованиях, так и в управлении общественно-государственной системой.
«Таким образом, в истинно человеческом обществе и государстве, т.е. в
общественно-государственной системе, которая служит интересам народа
(которая должна служить интересам народа), как в научных исследованиях, так
и в управлении обществом и государством, основываясь на философии
социальной цели следует исходить из социальной цели, и оценка результатов
функционирования
этой
общественно-государственной
системы
соответственно должна происходить по степени реализации социальной цели –
по степени реализации интересов народа» [1, с. 274-275].
Теория верховенства интересов народа – рассматривается как
определяющая политико-правовая основа эффективного решения экономикотеоретических и практических проблем в XXI веке опять-таки в интересах
каждого человека.
Для эффективного решения экономико-теоретических и практических
проблем в XXI веке «принципиальное значение имеет критический анализ
традиционных и устоявшихся взглядов в современном цивилизованном мире по
проблеме верховенства закона в обществе и в государстве, которая в
современной науке и в современной политике фактически считается решенной,
справедливость которого будто бы не подлежит сомнению (?!).
В действительности же, по моему глубокому убеждению, как в научных
исследованиях, так и в политико-правовом и социально-экономическом
управлении обществом и государством, исходя из созданной мной Теории
верховенства интересов народа [2], необходимо руководствоваться не
верховенством закона, не верховенством средств, а верховенством цели –
верховенством социальной цели, верховенством интересов народа [2, с. 271272], что представляет собой принципиально новое научное направление,
являющееся определяющей научной основой социально-экономического
прогресса.
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Хотя вышеотмеченное вовсе не означает отрицание необходимости
использования законов и других правовых актов в управлении обществом и
государством, так же, как не означает отрицание необходимости
строжайшей борьбы против беззакония.
Однако, «законы не могут иметь верховенство в обществе и в государстве
не только потому, что иногда принимаются и функционируют такие законы и
другие правовые акты, которые ущемляют права, свободы и социальноэкономические интересы человека, а, прежде всего, потому, что законы
создаются и функционируют для человека (для народа), а не человек рождается
и живет для законов» [2, с. 280].
Теория сбалансированности прав и ответственности должностных лиц
– рассматривается как необходимая научная политико-правовая основа
эффективного решения экономико-теоретических и практических проблем в
XXI веке.
Одним из основных научных направлений и необходимой научной
основой социально-экономического прогресса является именно созданная мной
Теория сбалансированности прав и ответственности должностных лиц [3; и
др.].
Таким образом, проблема реализации интересов человека – проблема
реализации интересов народа, требует творческого – истинно научного –
подхода, как в процессе создания глубинных основ эффективного решения
экономико-теоретических проблем, так и в процессе реализации социальной –
гуманносоциальной – цели, т.е. в процессе разработки политико-правовых и
социально-экономических путей и механизмов практической реализации этих
основ.
Вместе с тем, считаю принципиально важным особо отметить, что в
действующей теории и в практике отсутствует ответственность должностных
лиц, сбалансированная с их правами.
С учетом отмеченного, эффективное функционирование экономики,
общества и государства, если они действительно нацелены на реализацию
интересов народа – на реализацию интересов каждого человека, на реализацию
социальной цели, с объективной необходимостью требует создания теоретикоправовых основ и соответствующей законодательной базы – соответствующих
правовых механизмов ответственности должностных лиц, которая будет
сбалансирована с их правами.
Теория сбалансированности прав и ответственности должностных лиц
является основой разрешения противоречия между наличием прав и
обязанностей у государства, а, стало быть, и у государственных должностных
лиц, через деятельность которых осуществляется функционирование общества
и государства, с одной стороны, и между отсутствием конкретной
теоретической и практической юридической ответственности этих
должностных лиц за результаты их деятельности, с другой стороны.
Следовательно, под юридической ответственностью, по моему глубокому
убеждению, необходимо понимать ответственность должностных лиц, которая
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должна быть сбалансирована с их правами, а не ответственность лишь в рамках
ныне действующего законодательства, ибо в нем юридическая ответственность
должностных лиц, которая была бы сбалансирована с их правами, фактически
отсутствует.
Притом, необходимо отметить, что без ответственности должностных лиц,
сбалансированной с их правами, не может быть защиты прав, свобод и
интересов человека, а значит, не может быть прогрессивного развития
экономики, общества, государства и человечества в целом.
Выводы. Исходя из всего вышеизложенного, подтверждается значимость
разработанного мной кардинально нового подхода, согласно которому
созданные мной же принципиально новые научные направления и
принципиально новые научные теории – Философия социальной цели, Теория
верховенства интересов народа и Теория сбалансированности прав и
ответственности должностных лиц рассматриваются в качестве философскоправовых основ решения экономико-теоретических и практических проблем в
XXI веке.
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ВПЛИВ ІДЕЙ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ ФІЗИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ
НА ПАРАДИГМАЛЬНІ ЗРУШЕННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ
ХХІ СТОЛІТТЯ
Сутність української школи фізичної економії становить вчення
С. Подолинського, його «енергетична теорія». С. Подолинський ставив
завданням погодити працю з фізичними теоріями. Продовжувачами поглядів
С. Подолинського були В. Вернадський та М. Руденко.
Ключові слова: фізична економія, ентропія, термодинаміка, енергетична
теорія, біосфера, ноосфера.
Градація наукових шкіл в економічній теорії, як i в інших науках,
відбувається за різними ознаками: наукове лідерство, географічна
точка,науково-методологічні засади тощо. На наш погляд, правомірно говорити
про українську школу фізичної економії. Її становлення пов'язане з
ментальністю, культурою українського народу, а також з історичним розвитком
та географічним розташуванням України. Сутність української школи фізичної
економії, її теоретичний зміст, становить вчення С. Подолинського, його
«енергетична теорія». Перш за все, безумовно, йдеться про нову наукову
парадигму. С. Подолинський ставив завданням погодити працю з фізичними
теоріями, сформулювавши тим самим принципово нові засади відтворення.
Основним стрижнем, навколо якого тогочасна політична економія будувала
свої теорії, була вартість. Більшість шкіл ігнорувала зв'язок людини із
зовнішнім середовищем. Подолинський започаткував фізичну економію. Її
теоретичні засади лежать у площині не лише філософської та економічної
думки, а й ряду інших наук (математики, фізики, астрономії, хімії тощо). С.
Подолинський не мав учнів за життя, проте має багато послідовників.
Започаткована
С. Подолинським,
продовжена
В. Вернадським,
концептуально сформована М. Руденком та розроблювана сучасними вченими,
українська школа фізичної економії не мас рівних собі аналогів, що дозволяє
вважати її науковою школою світового рівня.
С. Подолинський вперше поєднав поняття праця і розвиток зі зростанням
потоку вільної енергії. Ми можемо говорити про пріоритет вітчизняної науки в
постановці проблеми. За минулі 135 років від дня виходу фундаментальної
роботи С. Подолинського «Праця людини та її відношення до розподілу
енергії» (1880) ідеї, які вперше висловив український учений, пройшли
випробування часом і отримали розвиток у науці. В наш час є декілька сотень
робіт, надрукованих різними авторами, де аналізується енергетична теорія.
С. Подолинський звернув увагу на невідповідність процесу фотосинтезу
другому закону термодинаміки, а саме: сонячна енергія більшої ентропії
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перетворюється на енергію меншої ентропії. Ця невідповідність довгий час
лишалась невирішеною. I лише в кінці ХХ століття бельгійський учений
російського походження, лауреат Нобелевської премії (1977) Ілля Пригожін
сформулював теорему для нерівноважних процесів як четверте начало
термодинаміки, що протидіє другому її началу. Але той самий науковий
результат, як писав П. Кузнєцов, С. Подолинський отримав понад сто років
тому. Цей науковий результат він назвав «законом Подолинського».
С. Подолинський створив оригінальне вчення, що перевершило попередні
надбання економічної наукової думки, випередило свій час.
Вчений дав нове наукове визначення праці. С. Подолинський показав, що
праця — це діяльність, яка пов’язана з регулюванням потоків енергії i її
нагромадження. Деякі види праці ефективні при безпосередньому використанні
енергії Сонця в господарстві, інші — в її збереженні i переробці, а в сукупності
людство може забезпечити потік негативної ентропії, достатній для сталого
розвитку. За розрахунками Подолинського сталим розвитком суспільства треба
вважати такий, при якому витрати однієї калорії людської праці втягують в обіг
20 калорій сонячної енергії (тепер це називають «принципом Подолинського»).
Хотілося б ще раз звернути увагу на визначення наукової парадигми С.
Подолинського. Прогрес суспільства він пов’язує зі збільшенням енергетичного
бюджету кожної людини i людства в цілому, зі збереженням i нагромадженням
енергії. Вчений показав, що людина є єдиною відомою в науці силою природи,
яка певними вольовими актами може: збільшувати частину енергії Сонця, що
акумулюється на поверхні Землі; зменшувати кількість енергії, що розсіюється
в світовий простір. При цьому збереження i нагромадження енергії відбувається
завдяки усвідомленій, творчій праці людини.
Ідеї С. Подолинського розвинув В. Вернадський. Свої дослідження
Вернадський розпочав з вивчення біосфери. У монографії «Біосфера» (1926) він
розкриває її сутність, визначає основні компоненти біосфери та її
трансформації, викликані діяльністю людей.
Великою заслугою В.Вернадського с вчення про живу речовину. Жива
речовина, визначає він, це не лише джерело енергії для геохімічних процесів,
але і джерело вільної енергії, що їх підтримує. Саме завдяки живій речовині
біосфера стає активною оболонкою землі.
В. Вернадський, як і С. Подолинський, звертає увагу на поширення живих
організмів на Землі i їхню роль у нагромадженні сонячної енергії. Цю роль
Подолинський прирівнює до дії «термічної машини», тобто такої машини, у
якій теплота переходить у роботу – принцип Саді Карно. Цю ідею проводить
потім i В. Вернадський.
Вернадський розглядає біосферу як негентропійну систему, яка завдяки
живій речовині здатна нагромаджувати сонячну енергію, компенсуючи тим
самим її витрати на теплове випромінювання. Цю ідею досліджував
Подолинський.
Вернадський розкриває явища, пов'язані з сонячним рухом живої речовини
визначає поняття «ноосфера». У Подолинського нема формулювання цього
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поняття, але у нього чітко визначена роль людського інтелекту у процесі
нагромадження енергії.
Подолинський і Вернадський піднімають проблеми гармонійного розвитку
природи i суспільства, автотрофності людства. С. Подолинський аналізує
енергію Всесвіту, її розподіл, збереження i розсіювання. Планетарні процеси
досліджує i В. Вернадський.
Український дослідник М. Руденко на засадах нової економікофілософської системи сформулював концепцію фізичної економії, яка є
суттєвим внеском у розвиток світової економічної думки.
Теоретична концепція М. Руденка викладена ним у збірнику економічних
праць «Енергія прогресу: нариси з фізичної економії», що складається з
чотирьох нарисів та трьох статей (1998), i знайшла продовження в філософськокосмологічній праці «Гносис i сучасність (Архітектура Всесвіту)» (2001). У
своїх працях М. Руденко поглиблює i розвиває наукову парадигму
С. Подолинського.
Свою економіко-філософську систему М. Руденко будує на засадах
синтезу філософії економіки, космології, математики, фізики та інших наук.
Говорячи про методи пізнання, він підкреслює, що вони повинні базуватись на
метафізичних засадах, а пізнання потрібно розпочинати з визначення
субстанції. М. Руденко заперечує Марксове визначення праці як субстанції
вартості. Щодо субстанції, то у М. Руденка це космічна енергія, світова
Монада.
Основну увагу вчений приділяє аналізу додаткової вартості, яку він
називає «енергією прогресу». Енергією прогресу М. Руденко називає саме
абсолютну додаткову вартість. Абсолютна додаткова вартість, за його
визначенням, це додаткова енергія Сонця, яку людство використовує для свого
прогресу. А відносна додаткова вартість утворюється працею людини.
Вчений не заперечує права на існування політичної економії, але
наголошує на пріоритетності ідей фізичної економії. Адже людям притаманна
не тільки суспільно-духовна, а й фізична сутність. А політична економія не
досліджує фізичні проблеми. Це спрощує економічні знання, робить їх
однобокими i неефективними у вирішенні народногосподарських питань. Тому
не політизація економічних знань, а підхід до аналізу з позицій природних
законів може стати основою економічного розвитку.
«Завдяки фізичній економії М. Руденко відкрив власному народові й
людству глобальну місію України, осягнення якої має бути відправним пунктом
прогностичних ідей. Саме фізична економія дає Україні змогу бачити своє
елітарне становище на земній кулі» [1, с. 64].
Вирішення якою належить бути Україні (аграрно-промисловою чи
промислово-аграрною) означає, що ми вступаємо в економічну стратегію
світового масштабу. Втілюючи індустріальні прогностичні проекти, належить
зважувати потенційні можливості українських чорноземів. Бо не гіганти
індустрії зроблять українців заможними, а найкращі в світі чорноземи [2,
с. 390].
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Майбутній добробут народу і країни М. Руденко осмислював за
допомогою експертних оцінок. І на їх основі доводив, що «багатою Україна
стане лише тоді, коли кожен гектар її землі родитиме по 80-100 центнерів
добірного збіжжя. Не раніше, але й не пізніше» [2, с. 390].
Прогностичну лінію економічних досліджень М. Руденка закінчує есе «На
шляху до Світової Монади». Стаття є останньою працею тисячоліття, якій
судилося стати його космологічним заповітом.
Руденко завершив її словами «Хоч як далеко ми перебуваємо від Світової
Монади, а рух нашої галактики забезпечує саме Вона. І якщо їй в чомусь
допомагають високі галактичні сутності, то це так само, як ми, люди,
допомагаємо Сонцю підтримувати життя на Землі» [2, с. 403]. завершення
заповіту знаменує глибину бачення прогностичних підвалин мислителем, якому
світовий Розум відкрив дар бачення дороговказу національного прогресу.
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РЕПЕРНІ ТОЧКИ МЕТОДОЛОГІЧНОЇ ШКАЛИ
ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗМІН У СУСПІЛЬСТВІ, ЕКОНОМІЦІ,
СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІЙ СФЕРІ
В тезах розкриваються елементи теорії інституційних змін та її
поєднання з цивілізаційним підходом як дослідницької програми, що дозволяє
виявити емерджентні властивості та ймовірний потенціал взаємодії
економічної історії з економічною теорією та соціологією. На цій підставі
вирішується завдання пов’язане з відкриттям нових векторів та розробкою
ефективних інструментів реформування суспільних, економічних та трудових
відносин на сучасному етапі розвитку суспільства.
Ключові слова: інституційні зміни, соціально-трудові відносини, базові
інститути, історичні інваріанти, ґенеза, цивілізаційна парадигма, економічна
історія, економічна теорія, соціологія.
Періоди зламів і перетворень соціально-економічних структур дозволяють
побачити їх стійкі, незмінні у короткі проміжки часу компоненти, так само як і
потенціал сприйняття і адаптації нового досвіду. Україна вже більше двох
останніх десятиліть – об’єкт саме такого роду, в межах якого, вважається за
необхідне досліджувати інституційні зміни найважливіших соціальних
процесів, у тому числі й трудових відносин.
Як зазначає Т.В. Гайдай «Набір варіантів соціально-економічного розвитку
суспільства в цілому визначається й обмежується його інституційною
структурою» [1, с. 235]. Відправними точками та формоутворюючими
елементами інституційної структури є базові інститути. Базові інститути
являють собою глибинні, історично стійкі і постійно відтворювальні соціальні
відносини, свого роду історичні інваріанти, які дозволяють суспільству
виживати і розвиватися, зберігаючи свою самодостатність і цілісність в ході
історичної еволюції, незалежно від волі і бажання конкретних соціальних
суб’єктів. Категорія базових інститутів, на відміну від більш широкого поняття
«інститут», виокремлює, зі всієї безлічі соціальних відносин ті з них, які мають
історично неминущий характер і зберігають незмінним внутрішній зміст.
В питанні структури фундаментальної основи економічної науки ХХІ
століття вагомими її елементами слід вважати економічну теорію і економічну
історію. Науковий потенціал та інструментальна функціональність економічної
історії якраз і полягає у виявленні та дослідженні генези базових інститутів, їх
цілісності та самодостатності.
Актуальним та науково виваженим також є питання неперервності, а також
процесності у розвитку господарства, економіки та приналежних їм сфер. Дж.
Мокір намагається довести значимість історико-економічного аналізу і
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акцентує увагу на труднощах, які постають перед економічною теорією щодо
пошуку відправних точок генези базових інститутів. На прикладі промислової
революції американо-ізраїльський історик економіки, констатує «…на дрібних
подіях відсутні ярлики, на яких позначено, з якою ймовірністю вони приведуть
до великої революції». [2, с. 97]. Р.М. Хартвел, захищаючи ідею неперервності
додавав: «Чи є таким вже необхідним пояснення, чому відбулася промислова
революція? Хіба вона не може бути кульмінацією нічим не примітного процесу,
наслідком тривалого періоду економічного зростання? » [3, с. 59].
Так чи інакше, сучасна економічна наука не повинна ігнорувати факт
неперервності економічного розвитку, генези господарської системи з
належними їй базовими інститутами. Д.Н. Макклоскі з цього приводу зазначає:
«Подібні питання про перервність чи неперервність історичних процесів досить
часто виникають в економістів, хоч вони й самі не повністю усвідомлюють це»
[4, с. 181]. «Навіть при викладенні історії останніх десятиліть, – продовжує
Макклоскі, виникають аналогічні проблеми. Коли саме в 70-х роках відбувся
крах валютних паритетів, якщо він взагалі мав місце? Коли антимонопольну
політику було замінено на політику заохочення злиття? В який момент грошова
політика держави стала раптом експансіоністською? Як визначити ці переломні
моменти?» [4, с. 182]. Варто констатувати той факт, що важливість
встановлення таких моментів корелюється з моментами зародження базових
інститутів, які, у свою чергу, зумовлюють конструкцію і зміст нових суспільних
та економічних процесів. Полем для пошуку таких переломних моментів та
відповідним методологічним апаратом й володіє економічна історія, яка
доповнюється мультиваріантністю методологічних підходів економічної думки.
Базові
інститути
розосереджуються
по
відносно
самостійно
функціонуючих сферах суспільства, серед яких основними, на думку
С.В. Степаненка, слід вважати: «…політичну (владну), господарську, соціальну
та культурну сфери» [5, с. 40]. Подібні «структурні матриці» у своїх
дослідженнях використовують Т. Парсонс [6], С.Г. Кірдіна [7] та інші
прихильники цивілізаційного підходу. Об'єктом в даному випадку служить
суспільний устрій.
Дослідження
в
економічній
теорії
ХХІ
століття
повинні
підпорядковуватися принципу єдності усіх наук. Їх суттю (точні чи це науки,
природні або суспільні) є послідовне абстрагування, схематизація
досліджуваної реальності в системі наукових понять, що дозволяють виявити
основні структури і закономірності того чи іншого явища або процесу. При
цьому аналогом експериментальної перевірки, характерною для природничих
наук, в соціальних науках виступають дані історичних досліджень, статистики,
економічного аналізу, соціологічних досліджень і т.п.
Політичні господарські соціальні та культурні компоненти являють собою
різноманітні сторони соціального цілого і разом з базовими інститутами,
утворюють якісну єдність, обумовлюючи одна одну. Їх поєднання, таким
чином, являє собою стійку інституційну структуру-матрицю. Вона визначається
як історично сформована система базових інститутів, що регулюють
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взаємопов’язане функціонування основних суспільних підсистем. Структурна
матриця являє собою стійку форму суспільної інтеграції, своєрідний прототип,
первинну форму, з якої відтворюються всі подальші різноманітні інституційні
форми, що представляють собою продукт конкретної людської діяльності в
певному культурному контексті. Базові інститути у такій структурі виступають
відправними точками інституційних змін в суспільстві, його основних сферах.
Трудові відносини мають свою специфіку, що дозволяє відокремити їх з
набору соціальних відносин, які формують суспільну структуру. У той же час
вони є її елементом, тому в них проявляється природа і реалізуються
закономірності, притаманні суспільству як соціальній системі в цілому. Таким
чином, економічна теорія повинна вийти за межі традиційного методологічного
апарату, сформованого в класично-неокласичних традиціях і слугувати
корисним інструментом вивчення і прогнозування динаміки трудових відносин.
Інституційні зміни – один з найважливіших аспектів трансформації
сучасного українського суспільства, економіки і соціально-трудових відносин.
Такі зміни можуть закріплювати або змінювати сформовану систему соціальної
нерівності, стримувати або, навпаки, заохочувати висхідну соціальну
мобільність, формування середнього класу, більш повну реалізацію здібностей
різних соціальних та професійних груп. Нарешті, трансформація інституційної
структури може по-різному позначатися і на стані людського потенціалу
суспільства.
Важливе значення для розуміння траєкторії інституційних зрушень має і
якість соціально-групової структури суспільства, інтереси і ресурси діючих в
господарській сфері акторів.
На сильну залежність типу структурної матриці, її змістовного наповнення
від більш широкого соціального контексту, в який занурена господарська
система (цінності, владні відносини, соціальні мережі та ін.), вказує світовий
досвід. Ряд країн (Японія, Франція, США, Південна Корея, Тайвань та ін.)
перетворили належні їм особливості соціальної організації і культури в важливі
переваги своїх соціально-трудових відносин та й економік загалом. Так,
японський ринок будується на стійких соціальних мережах як усередині фірм,
так і між ними і знаходиться під сильним впливом держави, в той час як трудові
відносини в США, навпаки, передбачають високий ступінь автономності
індивідуальних рішень. Така ж специфіка проектується на кредитні, виробничі
та інші відносини. Глибоко стратифіковане південнокорейське суспільство
досягло успіху в ринковій економіці завдяки здатності аристократичної еліти
накопичити капітал в автомобіле- і суднобудуванні, виплавці сталі та ін. А
тайванське суспільство, навпаки, базується на дрібних і середніх міжсімейних
мережах, нездатних накопичити достатньо великий капітал через традиції
дроблення статків для передачі в спадщину синам. У Тайвані скористалися
гнучкістю своїх малих підприємств, швидко змінюючи виробництво у
відповідності змін смаків споживачів.
Цивілізаційна парадигма утверджує примат людиноцентризму у
дослідженнях суспільства. Людина – істота цілісна, і припущення про єдиність
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її ролі як споживача благ або постачальника праці, абстрагування від всіх інших
сторін її життя значно збіднює економічний аналіз.
Індивід виконує безліч ролей (професійну, споживчу, сімейну, виховну,
громадську і т.п.), які відчутно впливають одна на одну. Якщо він не може в
повній мірі реалізувати, скажімо, споживчу роль (наприклад, через товарний
дефіцит, надмірних порівняно із заробітною платою цін), послаблюється
мотивація до праці, гірше реалізується і професійна роль. Якщо
дискримінується його цивільний статус (як, наприклад, у випадку з біженцями),
він частіше буде погоджуватися на менш вигідні умови найму, роботу за усною
домовленістю, буде поступатися у преференціях інсайдерам та ін. По
відношенню до бідних, соціально незахищених верств відносно частіше
порушуються трудові права, вони менш активно їх захищають і істотно
поступаються іншим верствам в успішності правозахисної поведінки. Все це, у
першу чергу, позначається на якісних особливостях найманої праці, а також
споживчого ринку, інституту підприємництва, та ін.
Серед методологічних інструментів дослідження інституційних змін
особливе місце належить діяльнісно-структурному підходу, який передбачає
пізнання соціальних механізмів процесів в господарській сфері. Під соціальним
механізмом процесу розуміється стійка система взаємодій соціальних суб’єктів
(індивідів, організацій і груп), яка регулюється, з одного боку, базовими
інститутами суспільства (правилами гри), а з іншого – інтересами і
можливостями гравців [8, с. 199]. Переваги цього підходу полягають в
інтегруванні двох традицій вивчення соціальних змін – об’єктивістську
(безсуб’єктного) і суб’єктну (індивідуалістичну, активістську), тобто залучає в
поле зору як структуру, так і дію. Діяльнісно-структурний підхід базується на
синтезі макро- і мікрорівнів соціальної реальності, розглядає їх в тісному
взаємозв’язку один з одним, але в той же час визнає за кожним рівнем
(суб’єктами і структурами) певний ступінь автономності. Представники
економічної теорії часто абстрагуються не тільки від дослідницьких програм
запропонованих спеціалістами з економічної історії, але й від вивчення
соціальних механізмів економічних процесів, делегуючи це економічним
соціологам. Так, за Й. Шумпетером, «економічний аналіз досліджує стійку
поведінку людей і його економічні наслідки; економічна соціологія вивчає
питання, як вони прийшли саме до такого способу поведінки» [9, с. 24-25]. Так
чи інакше, а принцип єдності та взаємодоповнюваності суспільних наук
створює можливості для формування цілісного уявлення про сучасні
інституційні трансформації, їх механізми, рушійні сили, фактори і обмеження.
Таким чином, оцінка ходу, результатів і потенціалу інституціональних
зрушень у господарській сфері в цілому, зокрема в сфері соціально-трудових
відносин, пояснення і прогнозування їх траєкторії передбачає врахування
багатовекторних зв’язків між господарством і суспільством, економічними і
неекономічними змінними. Актуальність такої оцінки є значною при самих
різних джерелах інституційних змін, будь то інституційне проектування,
«трансплантація» (запозичення) інститутів, цілеспрямована інноваційна
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діяльність та ін. Така оцінка необхідна для вибору таких стратегій економічної і
соціальної політики при здійсненні інституційних реформ, які сприяли б
зростанню внеску останніх в підвищення конкурентоспроможності та
життєздатності даного суспільства, підвищували б ефективність використання
обмежених економічних ресурсів і людського потенціалу, зменшували
соціальні витрати реалізації економічних реформ.
Перспективи подальших досліджень полягають у поглибленій розробці
дослідницьких програм в межах економічної історії, економічної теорії та
соціології на засадах їхньої взаємодії та взаємодоповнюваності. Також значний
потенціал і широке поле для досліджень представляє природа, механізми,
можливості прогнозованості та керованості інституційних змін через
зосередженість на базових інститутах та їх здатності утримувати різні
суспільні, економічні системи в цілісності, виявлені факторів зародження нових
інститутів з метою стимулювання, або обмеження їх росту. В цілому можна
зробити висновок, що діалог фахових представників економічної історії,
економічної теорії і соціології в пізнанні інституційних змін надає можливість
комплексним дослідженням діяльності людини історичної, економічної та
соціальної в єдиному концептуальному ключі.
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ЕКОНОМІЧНА ІСТОРІЯ:
ТЕОРІЇ МИНУЛОГО ТА ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ
Економічна історія – королева суспільних наук.
Роберт Аллен.
Визначена дієвість економічної історії в розвитку сучасної історикоекономічної науки. Акцентована увага на теоретичних здобутках та
методологічних запитах в розвитку економічної історії на початку ХХІ ст.
Розглянуто становлення економічної історії яка сформувалась в результаті
наукових розвідок істориків та економістів, а саме процесів: історизації
економічної науки та економізації історії, що і обумовило її
міждисциплінарний статус.
Ключові слова: економічна історія, методологія, історизація економічної
науки, економізація історії, економічна освіта.
Актуальність досліджень питань об’єкту, предмету та методів сучасної
економічної історії обумовлюється тим, що вона стає центром тяжіння не
просто для міждисциплінарного синтезу багатьох суспільних наук, але і
концептом для нового енциклопедизму в розвитку економічної науки. В
останні роки помітно зріс інтерес до світової та вітчизняної економічної історії.
Активно розвиваються спеціалізовані журнали [4], центри зберігання даних [5].
Престижні видавництва публікують цілі серії робіт з економічної історії.
Важливою подією у вітчизняній історіографії стала підготовка та видання
Інститутом історії України НАН України двотомника «Економічна історія
України» (2011 р.). Але ця праця, як зазначається в передмові, виявила і
існування численних «білих плям» у сфері економічної історії[1, c.10].
В 2015 році відбувся XVII-й Міжнародний конгрес з економічної історії,
що проходив у місті Кіото (Японія). Конгреси з економічної історії
проводяться кожні три роки Міжнародною асоціацією економічної історії (The
International Economic History Association (IEHA)). У роботі конгресу,
проведеному на тему "Різноманіття в розвитку", взяли участь близько тисячі
вчених, що займаються вивченням історії економіки. Особливий акцент у
програмі був зроблений на методології досліджень. Однією з головних тем
сесій і пленарних засідань були також питання про нові підходи у вивченні
історії економіки, міждисциплінарних дослідженнях, написання підручників з
економічної історії.
З минулого економічної історії (як із минулого економічної думки) ми
зазвичай беремо те, що в нашому розумінні є ґенезою або станом, який
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визначає насамперед її теперішній статус. В економічній літературі
підкреслюється, що дисциплінарна історія економічної історії викликає значну
зацікавленість не сама по собі, а у її зв’язку з еволюцією історико-економічної
думки, з ґенезою різних теорій, напрямків та шкіл в історичній науці та
політичній економії [3, c.87].
В пошуках свого місця в системі економічних наук, сучасна економічна
історія є результатом історичних етапів еволюції історичної та економічної
науки, які характеризуються теоретичними та методологічними особливостями
та методами дослідження. Як міждисциплінарна наука економічна історія
сформувалась в результаті наукових розвідок істориків та економістів, а саме:
історизації економічної науки та економізації історії. Як академічна
(університетська) дисципліна, економічна історія, вперше з'явилася в Західній
Європі і Північній Америці, зокрема, у Великобританії, Німеччині, і США.
Перші академічні лекційні курси були прочитані А. Тойбі (1891-1882рр.),
К. Бюхером (1885р.) та Вільямом Ешлі у 1892 році. Великий внесок у розвиток
історії економіки в другій половині XIX ст. пов'язаний з іменами таких вчених
як: М. Вебер, В. Зомбарт, К. Маркс (Німеччина). В науковому та освітньому
простірі України засновниками історико-економічної школи були
М.М. Ковалевський, П. Віноградов, В. Воронцов та І. Кулишер (Росія),
М. Балудянський (Словаччина), В. Левитський, Д. Багалій, М. ТуганБарановський (Україна).
У сучасному дискурсивному полі проблем періодизації та вибору
критеріїв розвитку економічної історії як самостійної науки конструктивними,
на нашу думку, є виділення наступних етапів, а саме:
І етап – “традиційна економічна історія” ( середина ХІХ ст. - 60-рр. ХХст.)
Теоретичні джерела: німецька історична школа, марксизм, школа “Aнналів”,
ранній інституціоналізм. Особливість дослідження – описовість.
ІІ етап – “нова економічна історія” ( середина 50-х – друга половина 70-х
рр. ХХ ст.) Теоретичні джерела: неокласична теорія (теорія економічної
динаміки, концепції економічного зростання, кліометрія. Особливість
дослідження – використання економічного інструментарію в історичних
дослідженнях.
ІІІ етап – “історична економіка” (“нова економічна історія у взаємодії з
довготривалими тенденції економічного розвитку”) – середина 1970-х рр.. і до
теперішнього часу. Теоретичні джерела: неоінституційна економічна теорія.
Особливості дослідження – використання статистичної інформації, економікоматематичних моделей, теорій функціонування ринкової економіки, еволюція
різних господарських інститутів в т.ч. ролі держави, структури ринків,
трудових відносин та ін.
Процеси історизації економічної науки та економізації історії
зосереджують увагу дослідників на необхідності пошуку теоретикометодологічних джерел економічного в історії та історичного в економіці. Як
відомо, Дж.Хікс, розуміючи, що теорія і реальна історія є в значній мірі
«протилежностями або, в кращому випадку, альтернативами», не був
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прихильником ідеї прямого підпорядкування історичного матеріалу жорсткій
теоретичній конструкції. Його погляди були набагато ближче підходу Карла
Маркса, який, на думку Хікса, «на основі своєї економічної теорії висунув
кілька загальних ідей і потім доклав їх до економічної історії [2, с.18-19]. Для
сучасної економічної історії характерно, по-перше, наявність теоретикометодологічних відмінностей між економічними та історичними підходами ( їх
об'єднання виявиться, на нашу думку, дуже продуктивним і дозволить
отримувати як нові факти господарського життя, так і аналізувати вже відомі
під з новим кутом ); по-друге, розробка значної кількості інституційних
концепцій, що претендують на статус «провідної теорії». Зокрема, серед них:
1) марксистська традиція аналізу економічної історії як прогресивної
еволюції виробничих відносин, обумовлених розвитком продуктивних сил;
2)
цивілізаційний (господарсько-культурний) підхід М. Вебера і
А. Тойнбі, продовженням якого є пов'язані з етносоціологією (Г. Хофстед,
Г. Тріандіс та ін.) дослідження національної господарської ментальності( школа
Анналів), як детермінантів національних моделей економіки;
3) сформульована К. Поланьї концепція паралельного розвитку відносин
реципрокності і редистрибуції та торгівлі як специфічних форм обміну в
умовах суспільного поділу праці;
4) теорія постіндустріального суспільства, що у багатьох відношеннях є
модернізованим варіантом марксистської теорії соціально-економічного
прогресу, яка розробляється в працях інституціоналістів-соціологів (Д. Белл,
О. Тоффлер та ін.);
5) світ-системний підхід розроблений в працях І. Валлерстайна та Ф.
Броделя, який звертає головну увагу на взаємовплив і взаємообумовленість
розвитку національних економік, як елементів єдиної геоекономічної системи;
6) нова економічна історія Д. Норта, що інтерпретує інститути як «правила
гри» і розглядає прогрес в економічній історії як зниження трансакційних
витрат;
7) пов'язана з синергетичною парадигмою теорія залежності від
попереднього розвитку (П. Девід, Б. Артур), що зосереджує переважну увагу на
дослідженнях випадкового або свідомого вибору в біфуркаційних точках нових
стратегій розвитку;
8) точка зору (її називають «постмодерною»), згідно з якою, взагалі, минув
час всеосяжних («великих») теорій, їм на зміну приходить контекстуальне і
фрагментарне знання.
Таким чином, перераховані теоретичні підходи визначають науковий запит
на нову метатеорію економічної історії, яка покликана певним чином
синтезувати кращі ідеї усіх цих парадигм.
Підводячи підсумок короткого огляду сучасних викликів розвитку
економічної історії слід зазначити, що значне розширення хронологічних меж
досліджень з економічної історії багато в чому визначає широту погляду на
походження і особливості динаміки економічних процесів. Глобальний погляд
на проблеми розвитку економічних явищ посилює порівняльну складову
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сучасних досліджень: національний масштаб економічних показників
порівнюється з регіональними та світовими показниками. У зв’язку з сучасним
станом вітчизняної економіки, завдань по її реформуванню та розвитку значний
евристичний потенціал у виборі цілей та засобів їх розв'язування належить
більш широкому застосуванню цивілізаційного підходу та інституціональних
методів в науковій діяльності і процесі викладання економічної теорії та
економічної історії.
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ЕКОНОМІКА, ГРОШІ, ТЕХНОЛОГІЇ: ІНФОРМАЦІОЛОГІЧНОСИНЕРГЕТИЧНО-АРХІТЕКТОНІЧНО-ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА
МЕТОДОЛОГІЯ
Досліджено економіку, гроші та технології в транснауковій
інформаціологічно-синергетично-архітектонічно-інституціональній концепції.
Встановлено, що гроші – штучна інформація, що дозволяє зміну алгоритмів їх
емісії та функціонування. Запропонувано просторову структурно-логічну
модель архітектоніки соціально-економічної системи України на основі
синергетики, синергії, інформаціології, інституціоналізму в простово-часових
координатах розвитку.
Ключові слова: інформація, криптовалюта, емісія, транснаука,
самоорганізація.
В Україні протягом усіх років незалежності соціально-економічна політика
була ірраціональною, неадекватною до стратегічних національних інтересів.
Потрібна глибинна трансформація та інституційна перебудова соціальноекономічної системи. Необхідна мобілізація інтелекту і духу всієї української
нації та її справжньої духовної науково-інтелектуальної еліти. Необхідно
розглядати інноваційну національну модель соціально-економічної системи як
цілісну, синергетичну людиновимірну систему з позицій транснаукового
підходу.
Запропоновано розглядати транснауковий підхід як методологію пізнання
суспільно-економічних процесів та світобудови - конструювання сьогодення з
позицій імовірнісного майбутнього.
Представлена архітектоніка соціально-економічної системи України на
основі синергії, синархії, інформаціології, інституціоналізму в простовочасових координатах розвитку.
В античні часи наука, мистецтво і філософія знаходилися в нерозривній
єдності і гармонії, а в самій науці диференційовані наукові поділи були
малопомітні. В подальшому наука розпалася на автаркічні (грец. autárkeia –
самовдоволення) – незалежність від усіх речей зовнішнього і внутрішнього
світу людей) володіння, кожне з яких виокремлювали з Природи
досліджуваний фрагмент і намагалися зрозуміти принцип його діяльності
виходячи тільки з нього самого. Дану проблему необхідно розглядати виходячи
із інтегрованого наукового підходу. Трансдисциплінарність характеризує
дослідження, які взаємоув’язані з багатьма науковими галузями. Хартія
трансдисциплінарності прийнята на Першому Всесвітньому Конгресі,
Конвенція да Аррабіда, Португалія, 1994 р. [9]. На нашу думку правильно
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використовувати термін «транснаука». Транснауку включають у систему
наукових методів, що застосовуються в різних галузях знань.
Транснаука лежить в руслі практики трансформації та інтеграції знання.
Ядро транснаукових процесів автор вбачає в категоріях – простір, час,
інформація, інформаціологія, синергетика, синархія, інституціональній
архітектоніці, природничих науках. Поняття інформації є одним з основних у
науці. Сутність інформації, виявлення інформаційних процесів і явищ Природи,
суспільства і свідомості означає, що природна інформація втілює основні
початки світобудови. Природна інформація, виявляючись, породжує простір і
час, і є таким чином джерелом прояву Всесвіту [2, с. 12]. Синергетика є
складовою транснаукових досліджень і вивчає складність світу в тому вигляді,
як вона проявляє себе в суспільно-економічних системах. Синергетика
розкриває загальні закономірності еволюції в просторово-часових координатах
розвитку [7]. Інституціональна архітектоніка – це відповідна структура
формальних та неформальних інститутів у їх співвідношенні з сутністю
побудови цілісної соціально-економічної системи [3]. Синархія як інтегральний
прояв архітектонічного, його вища форма, розгортається у відношенні
сутнісних форм творчості етносу, обумовлених досягненнями транснауки,
ідеалами духовності Творця [6, с. 22-30]. Архітектоніка визначається як
принцип від людини до Всесвіту, синархія – вже як Закон – від Всесвіту до
людини. Суть Закону синархії полягає в тому, що світ в своєму різноманітті є
єдиний організм, де окремі форми розташовані за ієрархічним законом синтезу,
що постійно поглиблюється.
В суспільно-економічних системах простір-час є феноменальними
категорійними ресурсами. Простір і час означають впорядкованість. Поняття
простору і часу входять в сучасний транснауковий концептуальний апарат
науки і філософії і вражає своєю тотальною участю у всіх сферах людського
пізнання. Просторово-часова самоорганізація суспільно-економічних систем
повністю вписується в контекст науково-методологічного спрямування, де за
основу транснаукового інформаціологічно-архітектонічно-синергетичного
дослідження береться поняття цілісності системи, в якій сукупність зв’язків і їх
типологічні характеристики призводять до поняття дисипативної структури та
самоорганізації, відкритості, нерівноважності, нелінійності цієї системи. Слід
звернути увагу, що понятійний апарат системних досліджень (система,
підсистема, елемент, самоорганізація, цілісність, зв’язок, мережа, структура,
ієрархія, порядок, хаос тощо) може бути формалізований в термінах
просторово-часових координатах розвитку суспільно-економічної системи. В
інформаційно-знаннєвому суспільстві час орієнтований на майбутнє. Час
відкритий для творення. Часопростір як зовнішній світ, так і внутрішній світ
людини. Часопростір змінює саму сутність процесів і прискорення всіх
реальностей соціокультурно-економічних явищ.
З осмисленням ролі інформації у розвитку людства пов’язана
інституалізація нових наукових напрямків, серед яких важливе місце займає
інформаціологія (наука про інформацію). Методи і принципи інформаціології
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(природної і штучної інформації) лежать в основі всіх смислів і процесів
Природи і суспільства. Штучна інформація – це всі (не без) умовні відносини і
відображення матеріальних об’єктів і предметів придуманих і реалізованих
людиною [2, с. 12-15]. Інформація (природна і штучна) і знання, як царина
розвитку інтелекту не лише створили новітні інформаціологічні технології, але
й зробили їх засобом системи науки, освіти, суспільного життя, культури,
виробництва й управління в просторово-часових координатах розвитку. Знання
є єдиним, традиційна градація на гуманітарні, природничі і технічні науки тощо
умовна.
Людство з самого свого виникнення, розвивалося як інформаційнознаннєве суспільство. Тільки в минулому це відбувалося поступово,
накопичуючи знання, а в сучасному світі відбувається експоненціальне
зростання об’ємів інформації і знань. Сформувалося інформаціологічнознаннєве суспільство.
В умовах глобалізації та фінансової глобалізації владу отримують
нетократи (net – мережа, від грец. kratos – сила, влада, панування) засобами
інформаціологічних мереж. У влади мереж основною цінністю при формуванні
взаємовідносин виступають інформація, знання, технології, гроші. Існує безліч
міфів щодо інформаціологічних мереж, головний з них – прозорість мереж, що
відноситься лише до мереж нижчого рівня. Нетократичні мережі вищого рівня,
де приймаються стратегічні рішення і через які здійснюється управління
суспільством, елітарно недоступні (пов’язано з теорією про поділ суспільства
на обрану меншість, покликану посідати в ньому провідне становище, і масу
народу) [1]. Невидимі алгоритми функціонування мереж надскладні і
практично недоступні суспільству. Управління забезпечується нетократичними
мережами вищого рівня, де приймаються стратегічні рішення. Глобальні
мережі вже ієрархізовані і належать нетократії. Питання постає у відкритості і
доступі до ексклюзивних нетократичних мереж.
Розуміючи під соціально-економічною системою України складну
синергетичну систему, можна припустити, що дана система володіє
властивістю знаходити просторово-часову та функціональну структури без
впливу зовні. Дану властивість Г. Хакен називає самоорганізацією [8, с. 28-29].
Проте, в умовах глобалізаційних трансформацій та фінансоміки, цифрової
економіки за допомогою інструментів керованого хаосу, в т. ч. грошовокредитної політики, Україні як синергетичній системі, нав’язують неадекватну
структуру функціонування. І саме кредитна емісія грошей є одним із механізмів
впровадження керованого хаосу, а пряму емісію грошей, ЕГ, криптовалюти
слід розглядати як умову самоорганізації й саморозвитку соціальноекономічної системи.
Актуальність дослідження сучасних грошей та грошових систем, їхніх
функцій зумовлена тим, що алгоритми функціонування грошей стали не
обслуговуючою підсистемою для системи реального господарства, а керуючою
підсистемою над господарством. Гроші, ЕГ, криптовалюти залишаються
засобом виміру створеної вартості та тотального управління соціумом. Не
119

ПАРАДИГМАЛЬНІ ЗРУШЕННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ ХХІ СТ.
гроші для господарства, а господарство для грошей – це девіз сучасної моделі
ентропійної економіки «вільного ринку» – фінансоміки, цифрової економіки.
Гроші створюють люди у своїх головах [4, с. 38-40] за відповідними
алгоритмами як штучну інформацію. Сучасні гроші незалежно від їхнього носія
– це завжди кредитні гроші, які опосередковують рух позикових відносин.
Алгоритми емісії сучасних грошей закладають у них інформацію про кредитні
позикові відносини. Вивчаючи функціонування сучасної грошово-кредитної
системи та виникнення фінансоміки, цифрової економіки, де гроші повністю
відриваються від реального сектора економіки (кредитний мультиплікатор,
майнінг криптовалют), автор припускає, що та штучна інформація (цифрова,
числова), на якій ґрунтуються сучасні кредитні гроші є саме асиметричною,
тому і виникла загроза ентропії та розпаду суспільно-економічної системи
України як синергетичної системи. Пропонується використовувати принципово
інший алгоритм емісії грошей, в тому числі віртуальних грошей – ЕГ,
криптовалют на національному рівні, а саме їх пряму емісію, через який гроші
як інформація будуть пов’язувати в системне ціле (природні, енергетичні,
матеріальні ресурси), час та інтелект, реальну економіку, як елементи
синергетичної суспільно-економічної системи, забезпечуючи її впорядкованість
і динамічну стійкість в просторово-часових координатах розвитку [5].
Суспільно-економічна система та фінансово-грошова підсистема за своєю
суттю є інституціональним утворенням. Суб’єкти грошово-кредитної політики
загальнодержавного рівня України мають бути суверенними у визначенні цілей
і критеріїв здійснення монетарної політики, у системному смисловому
взаємозв’язку і взаємозалежності з реальною соціально-орієнтованою
економікою, розвивати смислові інститути суверенітету. А національні гроші,
ЕГ, криптовалюта мають стати потужним чинником виникнення позитивних
синергетичних ефектів для розвитку суспільно-економічної системи України.
Новітню економічну теорію – теорію реальної економіки та грошову теорію
необхідно створювати на основі найновіших наукових досягнень транснаукової
концепції - природничих наук, математики, криптології, інформаціологічних
технологій, архітектоніки, синергетики, blockchain-технологій криптовалют,
ЕГ, інституціоналізму тощо.
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ДУ “Інститут економіки природокористування
та сталого розвитку НАН України”
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО СТВОРЕННЯ ІНСТИТУТУ
ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ ДЛЯ СТАНОВЛЕННЯ
ГРОМАДЯН-РАНТЬЄ
Доведено існування значного неврахованого потоку фінансових ресурсів в
Україні, який повинен стати основою її відродження, становлення кожного
українця громадянином-рантьє. Обґрунтована необхідність застосування в
Україні зарубіжного досвіду реформування інституціональної системи
державного управління сферою надрокористування. Розроблено пропозиції до
створення інституту громадянської власності в Україні, який би базувався на
механізмі вилучення та справедливого розподілу гірничої ренти для
становлення громадян-рантьє.
Ключові слова: інститут громадянської власності, громадяни-рантьє,
гірнича рента, фінанси, державне управління сферою надрокористування.
В Україні гірничу ренту привласнюють надрокористувачі, а громадяни
залишаються ні з чим, і не можуть продовжувати свій рід. Таким чином, закон
природної ренти, адже природними ресурсами повинні розпоряджатися всі
люди, а натомість мають зиск лише олігархи. В Україні це призвело не лише до
демографічної кризи, а й до соціальних конфліктів. Угода про асоціацію між
Україною і Європейським Союзом зобов’язує Уряд України до сталого
розвитку економіки, зниження рівня бідності, збереження навколишнього
природного середовища та ін. В провідних зарубіжних країнах з розвиненою
гірничодобувною промисловістю жителі є громадянами-рантьє. В нашій
державі теж є умови для того, щоб український народ, як власник надр,
отримував гірничу ренту. Для цього необхідний перехід до нової системи
вилучення гірничої ренти, яка базувалася б на вилученні надприбутку
надрокористувачів. В Податковому кодексі України рентна плата за
користування надрами для видобування корисних копалин не є рентою по суті,
а швидше роялті; не враховуються гірничо-геологічні та гірничотехнічні умови;
рентні платежі за користування надрами для видобування корисних копалин не
відповідають економічним реаліям нашої держави. В методологічному аспекті
не так багато наукових розробок, особливо з питань оцінки екологічної ренти.
Вирішенням проблем справедливого розподілу природної, і в т. ч. гірничої
ренти, а також інституціонального забезпечення системи управління рентними
відносинами в сфері надрокористування займаються багато вчених:
С.А. Кіммельман,
Ю.М. Макаркін,
В.В. Матюха [1],
Є.В. Моргунов,
Ю.В. Разовський [2], В.М. Сотников, В.С. Чернявський, С.В. Чернявський та
інші. Але проблема залишається не вирішеною.
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Метою цього дослідження є розробка пропозицій до створення інституту
громадянської власності в Україні, який би базувався на механізмі вилучення та
справедливого розподілу гірничої ренти для становлення громадян-рантьє, з
урахуванням зарубіжного досвіду.
В економічно розвинених державах 20 % прибутку залишається у
розпорядженні підприємств, а 80 % – держави і суспільства. Співвідношення
розподілу ренти, по суті, є економічним компромісом між бізнесом,
суспільством і державою. На даний час людям лише опосередковано
перепадають деякі копійки. Вилучати треба всю ренту, а потім її розподіляти:
частину – власникам ренти (громадянам), а частину – надрокористувачам на
відтворення мінерально-сировинної бази шляхом геологорозвідки та ін.
Головною складовою інституціональної системи надрокористування є
інститут перерозподілу гірничої ренти. Для інституціоналізації гірничої ренти
в Україні необхідно використати досвід зарубіжних країн з даного питання. В
деяких зарубіжних країнах, окрім державного бюджету, були створені
позадержавні фонди акумулювання ренти. Інституціональна специфіка таких
фондів найбільш відповідає стратегічній меті: трансформації ренти в квазіренту
і подальшому її розподілу у вигляді національного дивіденду. Такі фонди були
створені в багатьох країнах: стабілізаційні фонди (США (Аляска), Венесуела,
Колумбія, Кувейт, Нігерія, Норвегія, Чилі); фонди майбутніх поколінь (Канада
(Альберта), США (Аляска), Республіка Кірибаті, Кувейт, Оман, Папуа-Нова
Гвінея); бюджетні резервні фонди (Гонконг, Республіка Сінгапур, Естонія,
Південно-Африканська Республіка). Для того, щоб Україна розвивалась за
“норвезьким” шляхом, необхідно прийняти податкове законодавство, що
виключає залежність бюджету від світової кон’юнктури цін на мінеральну
сировину, тобто треба ввести рентне оподаткування доходів. Досвід США
вказує про необхідність встановлення спеціального податкового режиму для
малодебітних, низькорентабельних і виснажених родовищ корисних копалин.
Аляска здійснює розумне управління своїми доходами від використання
природних ресурсів. В штаті Аляска (США) в 1976 р. створено Перманентний
фонд Аляски (APF – Alaska Permanent Fund), до якого надходять 25 % прибутку
штату від оборотів нафти. Фонд управляє прибутком від видобутку нафти в
Алясці. Половина доходу через дивіденди прямо розподіляється серед жителів
Аляски (кожному громадянину – до 2 тис. дол. США), і дивіденди стимулюють
розвиток місцевої економіки. Програма дивідендів перебуває у віданні
дивідендної Департаменту податків і зборів. З моменту утворення фонду
Аляска стала єдиним штатом США, у якому відбувається скорочення прірви
між багатими та бідними громадянами. У штаті практично немає безробіття.
На думку автора, інституціоналізація системи управління рентними
відносинами в сфері надрокористування є процесом систематизованого
закріплення та їх регулювання за допомогою створення нових інститутів
(зокрема, інституту громадянської власності, центрального банку природних
ресурсів та ін.) і впровадження норм та правил. Це необхідно зазначити в
Податковому кодексі України. Одним із пріоритетів інституціоналізації
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системи управління рентними відносинами в сфері надрокористування повинно
бути створення інституту громадянської власності. Але він не регулює всі
рентні відносини, а лише – механізми правильного вилучення і розподілу
гірничої ренти. Інститут громадянської власності забезпечує вилучення і
справедливий розподіл гірничої ренти між надрокористувачами та громадянами
держави.
Вітчизняна добувна промисловість і розроблення кар’єрів (згідно з КВЕД2010) генерує вагому частку доходів. Згідно з даними Державної служби
статистики України, у 2014 р. на неї припадало близько 5 % ВВП України. В
Україні видобувається близько 5 % світового обсягу мінерально-сировинних
ресурсів, а гірничодобувна промисловість щороку випускає продукції на 25–
28 млрд. дол. США. Україна стала незалежною 26 років тому, а злиденний
український народ як власник надр до цих пір не отримує частки гірничої ренти
(як невикористаного резерву економічного зростання).
До відома. Згідно зі статтею 13 Конституції України, “Земля, її надра, атмосферне
повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні
ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об’єктами
права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника
здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах,
визначених цією Конституцією. Кожний громадянин має право користуватися природними
об’єктами права власності народу відповідно до закону”. Статтею 4 “Власність на надра”
Кодексу України про надра передбачено, що “Надра є виключною власністю Українського
народу і надаються тільки у користування. Угоди або дії, які в прямій або прихованій формі
порушують право власності Українського народу на надра, є недійсними. Український народ
здійснює право власності на надра через Верховну Раду України, Верховну Раду Автономної
Республіки Крим і місцеві ради. Окремі повноваження щодо розпорядження надрами
законодавством України можуть надаватися відповідним органам виконавчої влади”. Згідно
із статтею 324 “Право власності Українського народу” Цивільного кодексу України
“1. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в
межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної
(морської) економічної зони є об’єктами права власності Українського народу. 2. Від імені
Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи
місцевого самоврядування в межах, встановлених Конституцією України. 3. Кожен
громадянин має право користуватися природними об’єктами права власності Українського
народу відповідно до закону” (раніше це було зазначено у Законі України “Про власність”).

Наразі постає важливе питання: скільки б ми, українці, як власники
природних ресурсів відповідно до статті 13 Конституції України та статті 4
Кодексу України про надра, могли отримувати, якби запрацював інститут
громадянської власності? Згідно з даними Державної фіскальної служби
України надходження рентних платежів за використання надр для видобування
корисних копалин до бюджетів усіх рівнів у 2016 р. склали: до зведеного
бюджету України  40,780 млрд. грн.; до державного бюджету України 
39,699 млрд. грн.; до місцевих бюджетів України  1,081 млрд. грн. Питома
вага рентних платежів за користування надрами до місцевих бюджетів у
зведеному бюджеті України становить 2,65 %. Те, що надходить до місцевих
бюджетів, там і осідає, тому для обрахунку візьмемо цифру 39,699 млрд. грн.
Згідно з даними Державної служби статистики України, наявне населення в
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Україні станом на 2016 р. складає 42,8 млн. чол. Тоді кожен громадянин
України міг би отримати у 2016 р. по 927,55 грн. Якби був упроваджений
інститут громадянської власності, це виглядало б саме так.
Але ж недоцільно всю гірничу ренту віддати громадянам, оскільки
необхідно подбати про відтворення мінерально-сировинної бази та інших
природних ресурсів. Проте ще є платежі за використання водних ресурсів,
лісових, земельних, а також екологічний податок. Так, згідно з Витягом з
річного звіту Державної казначейської служби України про виконання
державного бюджету за доходами за 2016 рік (автор робила запит),
надходження від стягнення рентної плати за спеціальне використання води
становило 0,70 млрд. грн., рентної плати за спеціальне використання лісових
ресурсів – 0,33 млрд. грн. Станом на 1 січня 2017 року надходження рентної
плати за спеціальне використання водних, лісових ресурсів до Зведеного
бюджету України за 2016 рік становило: рентна плата за спеціальне
використання лісових ресурсів – 1,06 млрд. грн.; рентна плата за спеціальне
використання води – 1,40 млрд. грн. Надходження від сплати земельного
податку поступають до місцевих бюджетів. Рентні платежі за користування
надрами для видобування корисних копалин складають основну частку
відповідних надходжень до бюджетів.
Частину коштів, які надходять до бюджетів за використання природних
ресурсів, доцільно направляти на відтворення природно-ресурсного потенціалу
(проведення геологорозвідувальних робіт, висадження лісів та ін.). Природні
ресурси є невичерпними й вичерпними, зокрема, мінерально-сировинні. Але
коштів має залишитися достатньо й для майбутніх поколінь, оскільки певні
види природних ресурсів колись вичерпаються. Проте, на даний час рентні
платежі за користування надрами для видобування корисних копалин
необхідно переглядати, оскільки вони не відповідають економічним реаліям,
що склались на сьогодення в економіці України. Методика не враховує гірничогеологічні та інші умови видобування мінерально-сировинних ресурсів. Ці
платежі не згладжують протиріч між власниками природних ресурсів
(громадянами) та природокористувачами (підприємцями).
Доцільне економічне обґрунтування розміру плати, яка буде стягуватися з
надрокористувачів, врахування гірничо-геологічних умов, обмеженості
ресурсів, їх унікальності. Необхідно переглядати й інші платежі, зокрема розмір
земельного податку, екологічного (автор пропонує впровадити екологічний
рентний платіж). Якщо природний ресурс зростає в ціні, це також необхідна
враховувати відповідна методика. І тоді можна вийти на значно більшу суму
коштів, яку б міг отримувати кожен українець. Необхідно правильно вилучити
природну (в т. ч. гірничу) ренту, щоб надрокористувачі не змогли виводити
кошти в офшори, і вони б надходили державі як розпоряднику природних
ресурсів.
Згідно з даними Укрінформу, середній розмір пенсії в Україні вдвічі
менший за офіційний прожитковий мінімум і становить 1880,0 грн. (про це
заявив міністр соціальної політики України Андрій Рева, виступаючи під час
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круглого столу “Урядова пенсійна реформа – перший крок на шляху побудови
сучасного пенсійного забезпечення в Україні”). Враховуючи те, що середній
розмір пенсії в Україні є мізерним, це була б значна підмога для пересічного
громадянина, для простого українського пенсіонера. В майбутньому, з
розвитком інституту громадянської власності, можна буде сподіватися на те,
що українські громадяни будуть отримувати не менше коштів, ніж жителі
Аляски, Канади, Норвегії чи інших держав.
Для України необхідно, щоб запрацювала стаття 13 Конституції України
(поки що лише задекларовано, а не реалізовано), зріс добробут українських
громадян, а для цього необхідно формувати інститут громадянської
власності на природні (в т. ч. мінерально-сировинні) ресурси, створювати
Центральний банк природних ресурсів України та фонд громадянських
дивідендів, прийняти відповідні закони. Він забезпечить справедливий розподіл
гірничої ренти між усіма громадянами України після її вилучення у
надрокористувачів на користь держави як загальнообов’язкового платежу на
підставі статті 13 Конституції України. Необхідне встановлення справедливого
розподілу гірничої ренти між власником мінерально-сировинних ресурсів –
Українським народом (держава виступає лише їх розпорядником) та
надрокористувачами. На етапі розподілу гірничої ренти кожен громадянин
України, як власник мінерально-сировинних та інших ресурсів, згідно із
Конституцією України, повинен отримувати частку гірничої ренти.
Висновки. Таким чином, в економічно розвинених зарубіжних країнах
громадяни, отримуючи частку гірничої ренти, відчувають себе справжніми
власниками природних ресурсів, громадянами-рантьє. На даний час необхідним
є вилучення у надрокористувачів рентного платежу як надприбутку (різниці
між прибутком, одержаним надрокористувачем, і середньонормальним
прибутком по галузі або підгалузі у гірничодобувній промисловості) для того,
щоб українські громадяни, як і жителі провідних зарубіжних держав,
отримуючи частку гірничої ренти, почували себе справжніми власниками
природних ресурсів – громадянами-рантьє. Для цього необхідно створити Фонд
громадянських дивідендів на зразок зарубіжних та Центральний банк
природних ресурсів. Головним призначенням суверенних фондів є сприяння
розвитку людського капіталу, і в т. ч. щорічна допомога кожному конкретному
громадянину від народження до смерті, яка виплачується у вигляді дивідендів
від продажу природних ресурсів, власником яких є народ. Вилучення та
справедливий розподіл гірничої ренти дозволить зберегти людський капітал.
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СУЧАСНИЙ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА
Розкрито причини формування сучасної інституціональної доктрини та
визначені переваги сучасного інституціоналізму на основі існуючих напрямів.
Розглянута функція неоінституціональної теорії на сучасному етапі у
контексті її практичного значення.
Ключові
слова:
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трансакційних витрат, теорія суспільного вибору, інституційне середовище,
рутина.
Інституційні зрушення та перетворення, які відбуваються у сучасній
економіці ставлять складні завдання перед економічною наукою. У зв'язку з
цим виникають теоретичні та методологічні проблеми, а також певні складнощі
у вирішенні практичних завдань формування інституційної структури
національної економіки. Проблеми розвитку економічної науки обумовлені
перш за все тим, що нові результати у теоретичній сфері повинні відповідати
господарській практиці або знаходити підтвердження в реальній економічній
ситуації.
Характерною особливістю сучасного економічного розвитку є динамічна
зміна економічної реальності, яка вимагає розвитку інструментарію
економічної теорії, особливо коли мова йде про його адекватність суті проблем
інституціональної економіки [1, с. 28].
У зв'язку з цим більш інтенсивними повинні стати дослідження, які
формують цілісне бачення економічних процесів і структур. Найважливіші
серед них: трансформація інституційної структури, цілеспрямоване
конструювання і поступове формування та розвиток економічних та соціальних
інститутів.
У цьому сенсі інституціоналізм можна вважати найбільш перспективним
напрямом сучасної економічної науки. Впродовж тривалого періоду питання
щодо концептуальних засад, вихідної методології та об'єктів інституціоналізму
залишається дискусійним і зумовлює науковий інтерес [2, с. 165-167]. Вивчення
проблем ринкової економіки, трансформації економічних систем, пошук
взаємозв'язків політики та економіки дає можливість інтерпретувати економічні
процеси за допомогою соціальних, інноваційних, технологічних, правових,
соціально-психологічних, етичних та інших чинників на основі використання
інтегрованих знань, різноманітного дослідницького інструментарію.
Інституціоналізм пройшов складний історичний шлях розвитку, пройшов
декілька етапів, кожен з яких супроводжувався оновленням методології та
теоретичного підґрунтя. Послідовно на кожному етапі зароджувався
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відповідний
самостійний
напрям:
старий
інституціоналізм,
новий
інституціоналізм (нова інституційна економіка) і неоінституціоналізм
(неоінституціональна економіка). Загальним для всіх напрямів є використання
історичного підходу до побудови теорій і концепцій, апробація теоретичних
принципів, положень, висновків і узагальнень на конкретному емпіричному
матеріалі.
Вагомою перевагою інституціоналізму є те, що він дозволяє визначити такі
підходи до вивчення і конструювання економічної дійсності, які дозволяють
оцінити і підвищити ступінь її організованості та впорядкованості. А це є
надзвичайно актуальним в умовах посилення динамічності і ймовірності
процесів, які відбуваються в економіці.
Загальною характеристикою, яка об'єднує існуючі напрями сучасного
інституціоналізму (як нео-, так і нового) в певну цілісність, є те, що вони
вважають інститути центральним компонентом політичного життя. Сучасний
інституціоналізм відіграє важливу роль у розумінні сучасного суспільства,
оскільки він "суттєво просуває вперед наше розуміння політичного світу" [3, с.
950]. Відповідно, аналіз політичного середовища слід починати з інститутів, а
не індивідів. Більше того, сучасний інституціоналізм наголошує на вирішальній
ролі інститутів щодо детермінування поведінки індивідів і що, власне,
інститути зумовлюють переважно сталість політичної поведінки акторів [2, с.
165]. Подібного рівня регулярності не могло б бути за умови відсутності
політичних інститутів.
Новий інституціоналізм з'явився на противагу цим підходам. У політичній
науці він може бути зведений до трьох постулатів:
1) політичні інститути розглядаються як повноправні актори політики в
тому сенсі, що вони мають свої власні, особливі інтереси, і є в силу цього
частиною "реальної" політики (Т. Скокпол, Т. Міттчелл);
2) інститути мають основний і визначальний вплив на індивідуальну
поведінку людини, встановлюючи межі індивідуального вибору через
формування і вираження переваг (Дж. Марч і Й. Ольсен; К. Шепсл і Б.
Вейнгаст);
3) інститути – основна детермінанта, яка визначає результати політики;
здатність акторів усвідомлювати свої цілі хоча б частково визначається
інституційним контекстом, в якому вони діють (Ф. Шарпф; А. Лейпхарт) [4, с.
314].
Сучасний (новий) інституціоналізм представлений двома основними
течіями: неоінституціоналізмом та новою інституціональною економічною
теорією. До складу неоінституціоналізму включені: індустріально-соціологічна
школа (соціальний інституціоналізм; концепція технологічного суспільства);
школа суспільного вибору; кон’юнктурна школа [5, с. 235]. Основні напрями
дослідження нової інституціональної економіки: теорія прав власності (А.
Алчіан, Р. Коуз, Й. Барцель, Л. де Алесі, Г. Демсец, Р. Познер, С. Пейович, О.
Уільямсон, Е. Фуруботн); теорія трансакційних витрат (Р. Коуз та О.
Уільямсон); економіка права (Р. Коуз, Р. Познер, Е. Остром); теорія суспільного
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вибору (Дж. Бьюкенен, Г. Таллок, К. Ерроу, М. Олсон, Д. Мюллер); нова
економічна історія (Д. Норт, Р. Фогель, Дж. Уолліс, А. Гріф, Дж. Мокір);
еволюційна економіка (Р. Нельсон, С. Уінтер, Дж. Досі, У. Вітт, Дж. Меткалф).
Причини формування сучасної інституціональної доктрини ґрунтуються на
наступних положеннях:
— неокласична теорія базується на нереалістичних передумовах та
обмеженнях, і, отже, вона використовує моделі, неадекватні економічній
практиці;
— економічна наука розширює коло феноменів (наприклад, таких як
ідеологія, право, норми поведінки, сім'я), які успішно можуть аналізуватися з
точки зору економічної науки. Цей процес отримав назву "економічного
імперіалізму";
— в межах неокласики практично немає теорій, які б задовільно
пояснювали динамічні зміни в економіці, важливість вивчення яких стала
актуальною на тлі історичних подій XX століття.
Функція неоінституціональної теорії на сучасному етапі полягає в
використанні інституціональних факторів і умов для забезпечення зростання
конкурентоспроможності та ефективності. Будь-який індивідуум потенційно
конкурентоспроможний з урахуванням можливостей, які визначаються
особливостями діяльності соціальних інститутів (традицій системи, освіти,
інфраструктури) і ефективністю його адаптивної реакції. З іншого боку, будьякий господарюючий суб'єкт теж потенційно конкурентоспроможний з
урахуванням всього спектру втрачених ним ринкових можливостей.
При цьому неоінституціоналізм істотно поповнив понятійний апарат
інституціональної теорії новими базовими поняттями: трансакційні витрати,
інституційне середовище, рутини і т.д. Це не тільки стало відправною точкою
для формування нових напрямів в інституційній теорії, але відкрило нові
горизонти для інституційного аналізу.
Важливішим з цих понять є трансакційні (транзакційні) витрати, під якими
інституційна теорія розуміє вимоги, не пов'язані з процесом виробництва.
Загальноприйнятою сьогодні є класифікація трансакційних витрат, розроблена
лауреатом Нобелівської премії 1993 р. Дугласом Нортом [6, с. 45-56]. Введення
в науковий обіг трансакційних витрат було зумовлене структурними змінами у
світовій економіці 1990-х років. Змінилася структура цін на готову продукцію, і
виробничі витрати перестали відігравати вирішальну роль. Проте зросла роль
всіх інших витрат в сукупності так званих трансакційних. Розвиток глобалізації
та поглиблення міжнародного поділу праці призвели до того, що власник
патентів і торгової марки може взагалі не займатися виробництвом,
розміщуючи замовлення у незалежних виробників в Південно-Східній Азії. У
цих умовах контроль над трансакційними витрати стає визначальним фактором
конкурентоспроможності, тоді як виробничі витрати переходять у категорію
"при інших рівних умовах".
Іншим найважливішим поняттям нової інституціональної теорії стало
інституційне середовище, під яким розуміють правові норми, традиції і правила
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здійснення економічної діяльності. Мається на увазі, що інституційне
середовище діє екзогенно по відношенню до економічних суб'єктів,
визначаючи їх поведінку. Інститути поділяються на два основних види:
формальні та неформальні. Формальні інститути зводяться до нормативних
обмежень економічної діяльності і можуть в окремих випадках відторгатися
ринком (наприклад, у формі тіньової економіки або корупції). Тоді як
неформальні інститути — природне породження самого ринку може
гальмувати технологічний прогрес через свою архаїчність. Взаємодія
формальних і неформальних інститутів в інституційному середовищі
перетворилась в ще одну сферу розвитку неоінституціональної теорії.
Новим стало і поняття рутини, яке деякі засновники еволюційної теорії
(Річард Нельсон і Сідней Уітнер) стали застосовувати для позначення стійких
стереотипів економічної поведінки при прийнятті рішень господарюючими
суб'єктами. [7, с. 138-188]. В основі цього підходу була теза про те, що
господарюючі суб'єкти в умовах недостатності об'єктивної інформації про
ринок (тобто практично завжди) вважають за краще керуватися традиціями і
стереотипами поведінки, а не раціональними розрахунками.
Введення в науковий обіг поняття рутини дозволило не тільки пояснити
причини відставання і випереджаючого розвитку окремих економічних
суб'єктів в єдиних для всіх учасників ринку інституційних рамках. Воно стало
початком нового напряму в інституційній теорії – еволюційного
інституціоналізму.
Сучасний етап розвитку світової економіки, який базується на активному
впровадженні інформаційних технологій і глибоких структурних змінах,
неминуче знаходить своє відображення в розвитку інституційної теорії.
Сьогодні складно навіть перелічити всі нові напрямки сучасного
інституціоналізму, що вже сформувалися або тільки формуються. Головне в
цьому процесі, що інституційна теорія своєчасно реагує на зміни, які
відбуваються, а самі нові концепції мають в першу чергу велике практичне
значення.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОРУПЦІЇ
ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ
У тезах розглядається проблема методології наукових досліджень явища
корупції як економічної категорії. Аналізуються різні підходи до методології
дослідження корупції з урахуванням сучасних досягнень у різних галузях науки.
Формуються авторські пропозиції щодо вдосконалення методології
дослідження корупції.
Ключові слова: корупція, методологія, економічні відносини.
Враховуючи, що корупція є однією із складових економічних відносин і
впливає на їх розвиток, вибір способу дослідження має велике значення для
суспільства в цілому. Отже, вирішення теоретичних і практичних причин
виникнення структури і рівнів корупції передбачає передусім виконання
інтелектуальної роботи щодо виявлення ключових методологічних засад
існування даного явища. Засобом виконання цього завдання є методологія [1,
с. 72–77].
Основними завданнями методології причин виникнення, структури і рівнів
корупції є: визначення кола причин і умов, що сприяють виникненню корупції;
профілактика виникнення ситуації, пов’язаних з корупцією; мінімізація проявів
корупції, формування серед громадян нетерпимого, негативного ставлення до
корупції як до суспільно - небезпечного явища; створення ефективної системи
запобігання та виявлення корупції; забезпечення поінформованості громадян
про здійснення заходів щодо запобігання корупційним діям.
В основі методологічного підходу дослідження проблем корупції
покладені загальнотеоретичні й спеціальні методи наукового пізнання.
Корупція є частиною системи економічних відносин, складовою системи
перерозподілу. Економічні відносини являють собою сукупність соціальноекономічних та організаційно-виробничих зв’язків між господарюючими
суб’єктами в процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання
матеріальних благ, послуг і доходів.
Специфіка економічної системи суспільства визначається соціальноекономічними виробничими відносинами, які мають складну і багатогранну
структуру, що ґрунтується на відносинах власності. Власність визначає
суспільний спосіб поєднання робочої сили з засобами виробництва та
відповідні стосунки між людьми з приводу привласнення матеріально-речових
елементів і результатів виробничого процесу. Одночасно відносини власності
зумовлюють історичну специфіку суспільства, його соціальну структуру,
пануючу систему політичної та економічної влади [2, c. 25]. Саме на етапі
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привласнення матеріально-речових елементів і має місце ризик виникнення
корупційних відносин.
Як і будь-яка діяльність, антикорупційна діяльність забезпечується через
застосування певних методів, які забезпечують її ефективність.
На нашу думку, сама можливість інституційної корупції виникає в
економічно ослабленій державі, з порушенням прозорості приватизації, заміні
ідеологічної парадигми служіння суспільному благу превалюванням приватної
власності, відмова від стереотипів відповідального і чесного служіння державі,
об’єднання бізнесу і державної служби.
Отримання наукових знань про таке складне явище, як корупція значною
мірою залежить від нашого підходу до об’єкта пізнання. Цей підхід
визначається системою методологічних засад або принципів.
Інституційна парадигма з її генетико-інституційним підходом спростувала
основні методологічні імперативи неокласиків і внесла суттєві корективи у
методологію наукових досліджень, зокрема економічна дійсність розглядається
інституціоналістами як матриця інституційних світів, кожен з яких складається
із різноструктурованої системи базових і підтримуючих, архаїчних і новітніх,
ефективних і неефективних інститутів, які в сукупності своїй визначають схеми
і моделі координації між індивідами та їх угрупуваннями.
У процесі дослідження нами будуть використані наступні методи
дослідження: системно-структурний – для визначення змісту державної
антикорупційної політики; економічного аналізу – для опрацювання
інформаційних даних з метою оцінки впливу корупції на економічну безпеку
держави; економіко - математичний та прогнозування – для проведення аналізу
та здійснення прогнозу розвитку державної антикорупційної політики;
моделювання – для побудови моделі дієвої антикорупційної політики держави;
функціональний – для розкриття функції державних органів, на яких покладено
функції боротьби з корупцією.
Зазначимо, що метод визначається предметом і завданнями дослідження.
Важливе значення має теорія предмету, тому кожній теорії властивий свій
метод, який є не лише способом дослідження, а й теорією. Тобто, від розуміння
суті і структури особи корупціонера, природи корупційної поведінки, залежить
визначення методології дослідження.
За допомогою діалектичного підходу пізнається глибина і достовірність
соціальних явищ, до яких, зокрема, належить корупція. Діалектичний підхід
сприяє правильному вирішенню наступних проблем дослідження:
співвідношення буття і свідомості, фізичного і духовного, соціального і
біологічного, необхідного і випадкового, загального зв’язку явищ у їх
постійному розвитку, єдності і боротьби протилежностей, переходу кількісних
змін у якісні. Завдання дослідження проблеми існування корупції полягає у
тому, щоб за допомогою законів і категорій діалектики обрати такі методи, які
б дали можливість розкрити суть явища, встановити закономірності його
розвитку, історичні форми прояву.
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Крім того, в дослідження входять й інші загальнонаукові методи, які у
своїй сукупності становлять методологію науки, під якою розуміють систему
певних теорій, що виступають як керівний принцип, знаряддя наукового
аналізу, засіб реалізації вимог цього аналізу.
Філософське розуміння методології вказує на її нерозривний зв’язок з
методами. На його основі розробляються загальнонаукові та спеціальні методи.
В них проявляються методологічні засади матеріалістичної діалектики. Методи
дослідження реалізують ці засади на практиці [3]. Отже, можна зробити
висновок, що в основі методології дослідження проблем корупції лежать закони
і категорії діалектики, які є основою для загальнонаукових і спеціальних
методів (соціологічних, статистичних, психологічних тощо).
Для отримання достовірних наукових результатів дослідження проблеми
корупції застосовуються наступні методи.
Соціологічні, за допомогою яких маємо можливість глибше пізнати
соціальний аспект явища корупції, процес його детермінації, зібрати
емпіричний матеріал для можливості вивчення стану і динаміки корупції в
цілому, та її окремих проявів, модернізацій, з’ясувати причини виникнення
даного явища, розробити заходи протидії йому.
Статистичні методи, які дозволяють дослідити наявні корупційні
прояви, встановити закономірності і взаємозалежності розвитку, побачити
якісні ознаки корупції.
Історично – порівняльний метод, що надає можливість вивчити тенденції
розвитку корупції, зміни її стану і структури за певний період, розробити
ефективні заходи протидії їй.
Психологічні методи застосовують для вивчення співвідношення
об’єктивного і суб’єктивного в поведінці корупціонера, процесу формування
властивостей особи, схильної до корупційної поведінки в своїй діяльності,
мотивації до корупційної діяльності.
За допомогою методу системного аналізу корупція розглядається як
явище, якому притаманні певні зв’язки між її складовими елементами з одного
боку, та між корупцією і різними соціальними явищами і процесами, які
впливають на неї, з іншого.
Ситуативний метод застосовується для виявлення характерних
особливостей механізму запобігання та протидії корупції в Україні в умовах
конкретного часу та регіону [4, с. 76].
Комплексний підхід та використання всіх вищезазначених методів
наукового дослідження дають змогу всебічно розглянути особливості явища
корупції та методи боротьби з нею. Комплексний аналіз нормативно-правової і
науково-теоретичної баз дає змогу чітко сформулювати методологію
дослідження явища корупції та протидії йому в масштабах держави.
Зазвичай, наукові дослідження проводяться із застосуванням кількох
методів, що дає змогу забезпечити широту і глибину його бази та підвищує
отриману результативність.
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Виділимо основні методологічні принципи ідентифікації причин
виникнення, структури і рівнів корупції:
1. Детермінізм. В науковому плані цей принцип розшифровується
звичайно, як філософське матеріалістичне вчення про загальну об’єктивну
зумовленість явищ природи, суспільства та людської психіки, зокрема волі,
внаслідок причинності, тобто такого зв’язку явищ, за якого одне явище
(причина) за певних умов породжує інше (дію).
2. Єдність свідомості і діяльності. Свідомість і діяльність завжди
знаходяться в нерозривній єдності, взаємозв’язку і взаємовпливі. Свідомість
створює внутрішній план діяльності, діяльність є не просто умовою, але й
засобом виникнення і розвитку свідомості.
3. Розвиток. Корупцію можна правильно зрозуміти, якщо її розглядати в
безперервному розвитку як процес і результат впливу вікового фактора,
життєвих умов, діяльності, яка виконується, соціального оточення й особистої
активності людини. Всі компоненти, які створюють внутрішній світ людини,
безперервно змінюються і впливають на рівень корупції.
4. Системність. Цей принцип визначає трактування корупції як явища
складного, системного. Система корупції наявна лише там, де вона стає
частиною системи управління – у багатьох випадках настільки невід’ємною, що
система не функціонує без неї.
Світовий досвід показує , що при вирішенні питання щодо методології
оцінювання рівня корупції на національному рівні існує два варіанти:
інтеграція результатів міжнародних порівняльних досліджень в національну
антикорупційну політику; проведення національних соціологічних досліджень.
В Україні також можна вести мову про ці два підходи.
Вимірювання рівня корупції - важлива складова антикорупційних
стратегій. Оцінка рівня корупції в країні дозволяє виконати наступні завдання:
- прийняття державних рішень: виявлення факторів, що породжують
корупцію, для формування ефективної антикорупційної політики;
- реалізація антикорупційної політики: підвищення рівня інформування
суспільства про небезпеку корупції, здійснення тиску суспільства на уряд,
підтримання регулярного моніторингу корупції в інтересах зміцнення
механізмів виконання антикорупційної політики;
- прийняття рішень в приватному секторі: рекомендації щодо
інвестиційних та інших рішень.
Ще досить недавно домінувало поняття про неможливість вимірювання
рівня корупції в державі. Лише в 1995 році був вперше опублікований Індекс
сприйняття корупції (ІСК) Transparency International, що на сьогоднішній день
вважається одним з найвідоміших і найбільш цитованих методів вимірювання
корупції у світі.
Ефективна протидія корупції передбачає не тільки аналіз методів
визначення і оцінки її масштабів, а й вирішення низки завдань методологічного,
теоретичного та організаційного характеру. В останні роки дослідники корупції
як явища ставлять перед собою мету – виміряти масштаби корупції та обсяги
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тіньової економіки. При цьому використовуються різні методи, системи оцінок,
регулятори, від соціологічних опитувань і емпіричного спостереження до
складних математичних розрахунків. Досліджуються всі показники, які в якійсь
мірі впливають на проблему корупції, і тому нерідко паралельно існують і
аналізуються різні результати і відмінності в розумінні корупції.
Проведений аналіз показує, що багато методик оцінки масштабів корупції
не дозволяють виявити взаємозв'язок між рівнем корупції та економічним
зростанням держави. Національна система оцінювання рівня корупції має бути
створена як інструмент державного управління в сфері протидії корупції, який
забезпечує інформаційні засади прийняття рішень та оцінювання ефективності
та результативності їх реалізації.
Нині набуває актуальності проблема вибору методів дослідження корупції,
які б максимально точно оцінювали стан або рівень корумпованості
суспільства. До найбільш відомих методів визначення рівня корупції належать
розрахунок індексу сприйняття корупції, показник контролю корупції,
барометр глобальної корупції, індекс економічної свободи, індекс непрозорості
та ін.
Основною проблемою існуючих методик оцінки корупції вважаємо
відсутність жорсткого розмежування між видами корупції. Більшість
досліджень являють собою аналіз, що заснований на даних про різні країни, які,
в свою чергу, є агрегованою оцінкою суб'єктивного сприйняття і експертизи
корупції. Отримання емпіричних оцінок ґрунтується на припущенні про
наявність кореляції між суб’єктивними даними і фактичним рівнем корупції.
Отже, можна зробити висновок, що дотепер відсутня єдина
загальноприйнята методика оцінки масштабів корупції і аналізу найбільш
корупційних сфер діяльності державних органів. Звідси виникає необхідність
системного підходу до розробки процедури оцінки корупційної діяльності з
урахуванням різних форм корупції. У підсумку така методика повинна бути
інтегрована в антикорупційну політику органів влади. Для повноти наукового
дослідження необхідно використовувати комплекс методів, який дасть змогу
систематизувати наявну інформацію, зробити аналіз рівня корупції в державі,
становлення й наявний стан антикорупційної політики.
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ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ СЬОГОДЕННЯ
У дослідженні проаналізовано розуміння М.І. Туган-Барановським
господарської системи з позицій етичного принципу, а також джерела
походження останнього. Визначено роль особистісної та суспільної
свідомості у формуванні гармонійного суспільства. Запропоновано звернути
особливу увагу на таку сферу моральності людини як екологічна поведінка.
Ключові слова: економічна думка України, етичний принцип, екологічна
свідомість, господарська система, гармонійне суспільство.
Безперервний розвиток суспільства з його непередбачуваністю та
невизначеністю щоразу ставить нові виклики щодо удосконалення методології
досліджень суспільних наук, серед яких одне з чільних місць займає наука про
господарство. Умови, в яких сьогодні відбуваються наукові пошуки, породжені
взаємозв’язком таких невирішених питань як глобалізація, екологічні
проблеми, соціальна нерівність та трансформація у сфері соціальних відносин і
відносин суспільство-природа, домінування фінансового сектору в структурі
господарських систем, питання трансформації існуючого господарського ладу
тощо.
Українська економічна думка має у своїй спадщині фундаментальні
напрацювання в контексті побудови більш гармонійного суспільства, тобто
суспільства, підсистеми якого здатні функціонувати відносно безперебійно.
Автором однієї з найбільш перспективних концепцій є М.І. ТуганБарановський, методологія досліджень господарської системи якого базується
на визначенні чіткого етичного принципу формування останньої.
У зв’язку із тим, що сучасна економічна наука займається серед іншого
пошуком фундаменту, який забезпечив би цілісність її досліджень, актуальним
є висвітлення етичного підходу М.І. Туган-Барановського до відображення
господарських питань, а також можливість використання даного підходу до
формування гармонійного суспільства.
Новизна даного дослідження полягає в тому, що авторкою на основі
аналізу розвитку поняття «етичний принцип» у теорії М.І. Туган-Барановського
здійснено спробу сформулювати ідеал гармонійного суспільства з включенням
до нього природного навколишнього середовища.
Вивченню етичних аспектів у спадщині М.І. Туган-Барановського
присвятили ряд праць такі вчені, як: М.Д. Кондратьєв, С.М. Злупко, Л.Я.
Корнійчук, П.М. Леоненко, В.М. Фещенко, Н.А. Супрун, Т.В. Гайдай, Б.В.
Корнейчук, Н.П. Лопата тощо. У публікаціях згаданих вчених етичний принцип
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М.І. Туган-Барановського розглядався найчастіше в контексті цілісного
представлення поглядів видатного українського економіста на господарство
(В.М. Фещенко [8, с. 52-53], Н.А. Супрун [4, с. 29-33]), на економічну науку
(М.Д. Кондратьєв [1], С.М. Злупко [6, с. 37]) або ж на розвиток його
кооперативних ідей (Н.П. Лопата [3]).
Використання етичного принципу в дослідженні господарських систем
сприяло розробці М.І. Туган-Барановським прогресивної концепції людини як
суб’єкта господарської діяльності і разом з тим найвищої цінності суспільства,
позакласової основи суспільної взаємодії, кооперативного та соціального
ідеалів, а також теорій цінності та криз, соціальної теорії розподілу тощо.
За визначенням російського професора Б.В. Корнейчук, М.І. ТуганБарановський створив «етичну економію», яка визначається своєрідним
синтезом формальних положень економічної теорії марксизму та моральної
філософії І. Канта, яка займає центральне місце в його поглядах [2]. Цей
методологічний підхід
не залишався незмінним, навпаки, М.І. ТуганБарановський переживав еволюцію своїх поглядів, що «рухалась» від ідей
К. Маркса до ідей І. Канта.
Розглядаючи у своїй праці «Основи політичної економії» методологію
економічної науки, М.І. Туган-Барановський наголошує на тому, що
сформувати адекватну економічну науку, а в результаті й гармонійне
господарство, можна лише якщо піднестись над відмінністю класових
інтересів. Інакше економічної науки не могло б існувати. Справді, будь-яка
наука повинна мати визначений спільний знаменник для досліджуваних явищ,
яким, за М.І. Туган-Барановським, є етичний принцип. «Те, що ми визнаємо в
моральному відношенні добрим, або поганим, визнається нами таким
незалежно від якого-небудь особистого інтересу» [6, с. 71].
Таким чином, вчений висвітлює глибинну сутність господарських явищ.
«Стаючи на позицію етики, ми… знаходимо практичний інтерес,
загальнообов’язковий для всіх людей з нормальною моральною свідомістю» [6,
с. 71]. Більш того, вчений ставить етичний принцип у центр своїх досліджень,
зазначаючи, що «центральною ідеєю сучасної етичної свідомості є
сформульована Кантом ідея верховної цінності, і як висновок звідси,
рівноцінності людської особистості» [6, с. 71]. Врешті-решт, «місце класової
солідарності повинна зайняти загальнолюдська солідарність, інакше кажучи,
етичне визнання рівноцінності і самоцінності кожної людської особистості» [6,
с. 73]. З такої позиції основа суспільної взаємодії втрачає свою класову
визначеність, що дає можливість формувати єдину політику та стратегію
розвитку господарства. Поряд із цим, важливо зазначити, що найвищою
цінністю в умовах життя для людини є свобода, і вона є логічно невід’ємною
від проголошення цінності людини як мети.
Важливими у визначенні джерела «походження» етичного принципу
М.І. Туган-Барановського є такі аспекти: 1) ідея верховної цінності людської
особи поза ідеєю Бога не лише не придатна для побудови життя, а, навпаки,
прямо приводить до відмови від життя. Тому моральний закон фактом свого
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існування вимагає визнання Бога; 2) моральний закон проголошує людську
особу верховною святинею незалежно від того, які моральні чесноти даної
людини, ніхто не може бути засобом в руках іншого, натомість кожен є ціллю в
собі; 3) проблема світового зла пояснюється вченим невіддільною умовою
верховної цінності людської особи – свободою, яка уможливлює також і
страждання. У виборі між щастям і свободою, моральна свідомість обирає
останнє, оскільки людство, пише М.І. Туган-Барановський, не живе задля
щастя, але задля удосконалення людської особи. Тільки в процесі
удосконалення з’являється справжнє щастя як побічний продукт, а світове зло
зникає в умовах прощення і любові – що є найвищими проявами людського
духу [7].
Оперуючи поняттями особистих інтересів, моральних відношень тощо,
М.І. Туган-Барановський звертається до свідомості господарюючого суб’єкта,
тобто людини. Вибір в господарській діяльності нерозривно пов'язаний з
етикою, яка, у свою чергу, немислима без розвитку свідомості – особистісної та
суспільної. Етика і моральна свідомість формуються на рівні більш високого
розвитку духовності людини та суспільства, стаючи визначальними критеріями
прийняття рішень, що стосується також і господарського вибору. Розвиток
свідомості ж передбачає відносну незалежність у прийнятті рішень від певних
несвідомих інстинктів – вроджених чи набутих. В такому аспекті осмисленість
господарського життя означає свободу, що, за М.І. Туган-Барановським є
вищим соціальним благом [5, с. 262]. Явище свідомості є, отже, стрижневим у
теоріях М.І. Туган-Барановського про кооперативний та соціальний ідеали, що
побудовані на добровільних засадах особистісного та загальносуспільного
рівнів.
У філософії «соціального ідеалу» першоосновою суспільних явищ
виступає система цінностей, тому громадянські дії моральної людини є
визначним фактором еволюції інститутів, і чим більша його соціальна сила, тим
більшою є можливість змінити задану колію розвитку. Такі суб’єкти
інституціональних змін є моральними орієнтирами суспільного розвитку, що
вказують напрямок руху [2]. Отже, суспільна свідомість у вигляді інститутів та
їх еволюції полягає у формуванні розгалуженої системи цінностей, базованої на
ідеї І. Канта про найвищу цінність людської особи.
Відповідно до засадничого етичного принципу М.І. Туган-Барановським
переосмислюються і такі важливі системні елементи науки про господарство
як: 1) теорія цінності - оскільки саме у відповідності до етичних позицій вчений
розуміє витрати робочої сили (об’єктивний фактор), які розглядаються без
огляду на особу, а сприймаються як спільний знаменник, адже людські
особистості рівноцінні. Так само, оскільки метою функціонування суспільства,
а, отже, і господарства, є людина, й інша сторона цінності – суб’єктивна
корисність (суб’єктивний фактор) – теж базується на етичному принципі, бо
визначається суб’єктивною оцінкою людини; 2) питання земельної власності,
відсутність етичного обґрунтування якої пояснюється тим, що земля не є
продуктом людської праці; 3) теорія промислових криз, що притаманні лише
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антагоністичним (негуманним), типам господарства, в тому числі і
капіталістичному, оскільки в їхній системі робітник є лише засобом
виробництва, а основною причиною криз тоді є бідність та низький рівень
споживання робітників.
Дослідження вченого не втратили своєї актуальності, адже в періоди
економічних потрясінь, трансформацій та переоцінки цінностей проявляється
динамічний характер етичних факторів розвитку, мовою цивілізаційної
парадигми – має місце подальше здійснення процесу генезису
фундаментальних понять та цінностей суспільної свідомості. Глобальні
проблеми фінансово-економічної кризи та нерівності у міжнародних
економічних, політичних та ін. відносинах країн також беруть свій початок із
недотримання етичних принципів суспільних взаємодій.
На наш погляд, оскільки етичне питання стосується не лише людської
взаємодії, а належить до питання людської діяльності і її впливу на оточуюче
середовище, то до сфери етики і господарства можна віднести також дію
антропогенного фактору на навколишню природу. Обґрунтувати такий підхід
можна з огляду на те, що природа як живий організм має певні «потреби» та
«інтереси», задоволенню яких може нашкодити несвідома людська діяльність.
Те, що природа не вважається повноцінним суб’єктом економічних відносин,
не применшує значення її «потреб» та «інтересів». Навпаки, збільшує
відповідальність свідомих суб’єктів господарської діяльності – людей та їх
організацій – у забезпеченні турботливого ставлення до природи. Насамперед
це стосується сільськогосподарської сфери виробництва. На сьогодні це є одна
з найбільш екологонебезпечних сфер господарювання, а тому потребує
«зцілення» етичним підходом.
У наукових колах застосування етичних принципів у дослідженнях не
викликає сьогодні дискусій, а навіть відноситься деякими вченими до сфери
раціональності. Тобто мова йде про трансформовану, сучасну раціональність,
яка формується внаслідок зростання суспільної свідомості, а також поширення
знань про довколишній світ та екологічно свідому поведінку суб’єктів
господарювання. Такі знання необхідно сьогодні враховувати, як в економічній
теорії, так і в побудові економічної політики.
Отже,
започаткована
М.І. Туган-Барановським
етично-орієнтована
методологія дослідження господарських процесів є необхідною для побудови
гармонійного суспільства в контексті соціальних взаємодій, а також
взаємозв’язку суспільство-природа. Без етичної основи у облаштуванні
суспільства, господарських зв’язків та господарської діяльності, у рамках
функціональної і соціальної залежності в суспільстві, у сутнісному розумінні
що таке цінність, людина, природа в господарському процесі тощо людство не
зможе спродукувати справді гуманний спосіб суспільного життя.
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ГРУЗИИ)
В работе рассматриваются межбюджетные отношения как одна из
наиболее сложных и неоднозначных сфер функционирования государственных
институтов Грузии. Целью является выявление проблемных аспектов
бюджетной политики Грузии и формулирования ключевых направлений их
устранения посредством внедрения принципов финансово-бюджетного
федерализма.
Ключевые слова: бюджетная политика, межбюджетные отношения.
Для оптимизации бюджетной системы страны особенно большое значение
имеет достижение эффективного соотношения между доходами и расходами
центрального, регионального и местного бюджетов. Социально-экономическое
развитие территориальных единиц регионов страны невозможно без
совершенствования финансовых отношений, которые должны обеспечивать
экономическое развитие отдельных территорий и регионов.
Финансовая история развитых стран показывает, что доходы и расходы
между всеми тремя уровнями бюджетной системы должны быть распределены
таким образом, чтобы структуры единицы сектора государственного
управления максимально были обеспечены финансовыми ресурсами.
Цивилизованное человечество на протяжении многовековой истории своего
развития создало дееспособную систему мобилизации и использования
финансовых ресурсов, которую сегодня называют финансово-бюджетным
федерализмом.
«Финансово-бюджетный федерализм» является многоаспектным и,
соответственно, сложнейшим механизмом, суть которого состоит как в
распределении бюджетных прав и обязанностей между «центром» и
«регионами», установлении правил их взаимодействия на всех стадиях
бюджетного
процесса,
нормативно-законодательном
оформлении
перераспределения бюджетных ресурсов, так и в тех социально-экономических
отношениях, существующих между государством, юридическими и
физическими лицами, которые участвуют в процессе формирования,
распределения, распоряжения и использования государственных денежных
ресурсов; при этом происходит реализация интересов всех субъектов,
являющихся составляющими этой системы [1].
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Как показывает мировой опыт, именно финансово-бюджетные методы
обеспечивают единение отдельных регионов и областей, городов и районов в
границах страны. Исходя из этого, сегодня, когда в Грузии нарушена
территориальная целостность страны, самым эффективным и действенным
средством для объединения в одно целое территории всей страны является
проведение такой экономической, в частности, финансовой, бюджетной,
налоговой, таможенной, кредитной и т.д. политики, которая подтолкнет все
территориальные единицы Грузии к единению, создаст единое политическое,
социальное, экономическое, культурное, духовное общенациональное
пространство [2].
У Грузии имеются многовековые традиции государственного федерализма,
в том числе финансово-бюджетного федерализма. Первый царь единой Грузии
Фарнаваз в IV-III вв. до нашего летоисчисления для улучшения системы
управления разделил страну на княжества, распределил между ними права и
обязанности государственного управления и ввел центральные и местные
уровни мобилизации и расходования финансовых ресурсов – по сегодняшней
терминологии, внедрил по сути бюджетный федерализм. Такую же модель
государственного управления осуществляли цари единой Грузии в период
«Золотого века» (XI-XIII вв.) [3, c. 19].
Управление согласно принципам государственного федерализма
(финансово-бюджетного федерализма) не только содействовало созданию и
развитию уникальной грузинской материальной и духовной культуры, но и
выживанию народа на протяжении всей многовековой истории.
Для Грузии на сегодняшнем этапе, когда нарушена территориальная
целостность страны, «классический» финансово-бюджетный федерализм
преждевременен и оптимальной является такая модель, которая обеспечивает
единообразие и максимальную удовлетворенность населения материальными и
культурными благами. Думаем, что, с учетом указанного принципа, в Грузии
должен укорениться своя модель финансово-бюджетного федерализма. Для
этого «центр» на данном этапе должен сохранять доминирующую роль: не
только не должно происходить передачи вниз финансовых рычагов, но и
субнациональные органы власти не должны иметь возможности воздействия на
них, так как все три элемента центрального стержня экономической
стабильности страны – известной «финансовой троицы» (национальная валюта,
национальный банк, государственный бюджет) представляют в своем единстве
и по отдельности один из главнейших и мощнейших рычагов единения и
созидания страны. Не должно быть допущено никакой самодеятельности в
осуществлении денежного оборота, банковской политики и бюджетного
процесса ни со стороны «регионов», ни со стороны «центра».
Таким образом, для того, чтобы построить систему финансово-бюджетного
федерализма, которая будет руководствоваться принципом: «финансовобюджетный федерализм нужен для будущего единой Грузии, а передача
финансово-бюджетных прав субъектам сектора государственного управления
необходима для обеспечения их нормального функционирования и органичной
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связи с центром», Грузия обязательно должна иметь единое сильное
Министерство финансов, в состав которого будут входить налоговая,
таможенная и казначейская службы.
Всем известно, что Грузия благодаря многообразию природноклиматических условий своих регионов является уникальнейшей страной в
мире, чему могут позавидовать и страны, владеющие огромными
территориями, но все это ставит свой отпечаток на национальную экономику
различных областей, развитие региональных экономик. При этих
обстоятельствах государство может с помощью местных финансов выровнять
уровни экономического и социального развития отдельных территориальных
единиц, которые по сравнению с другими оказались в ряду отсталых из-за
определенных исторических и природных условий.
По нашему мнению, для того, чтобы региональный (местный) орган власти
имел соответствующие права, необходимо перестроить бюджетную систему в
соответствии с принципами бюджетного федерализма, когда центральный и
региональные органы власти имеют четко постановленные задачи, подлежащие
выполнению, и, с учетом собственных доходов, не просто исполняют свои
бюджеты, но и берут на себя ответственность за их составление, утверждение и
наполнение.
Исходя из всего вышесказанного, социально-экономическое развитие
территориальных единиц страны невозможно без совершенствования
бюджетной системы, что должно обеспечить экономическое равновесие
отдельных территорий.
Важнейшим для социально-экономического развития территориальных
единиц является размежевание компетенций между центром и регионами. По
нашему мнению, компетенции должны разделяться по трем направлениям: а)
особые компетенции центра; б) вопросы, касающиеся особых правомочий
региона (территориальной единицы); в) вопросы, касающиеся единого
управления. Здесь же нужно отметить, что в Конституции Грузии четко
сформулированы вопросы, входящие в компетенцию органов центрального
государственного управления, но ничего не сказано о компетенции
территориальных единиц.
По нашему мнению, приемлема такая модель разграничения компетенций,
которая обеспечит определение особых компетенций центральных и местных
властей, а те задачи, которые не входят в компетенцию ни одного их них,
следует отнести к вопросам совместного управления.
По нашему мнению, в основу размежевания финансовых полномочий
центра и регионов можно положить два основных принципа: согласно первому
принципу, нужно разграничить финансы центра и региона, что означает для
каждого из них, прежде всего, существование независимого бюджета,
стабильных источников его пополнения и возможность независимого
распоряжения собственными финансами. Но сохранение экономического
равновесия, которое является гарантом государственной независимости и
главным фактором социально-экономического развития страны, не должно
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исчезнуть из повестки дня. Поэтому вторым принципом разграничения
центральных и региональных финансов является следующий: государство в
пределах своей территории обязательно должно обеспечить финансовое
выравнивание территориальных бюджетов, имеющих низкий стартовый
уровень развития, до уровня средних показателей страны.
Таким образом, для укрепления бюджетного федерализма и полной
реализации его принципов в Грузии мы считаем необходимым следующее: а)
основой формирования его новой системы должно стать законное закрепление
расходов всех уровней бюджетной системы и повышение ответственности за
финансирование государственных расходов; б) совершенствование и
укрепление оптимальной структуры доходов и расходов бюджетов различных
уровней; в) ускорение решения вопросов об оптимизации распределения
налогов между центром и регионами; г) внедрение научных методов расчета
размера финансовых потребностей центра.
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«ЧЕТВЕРТА ПРОМИСЛОВА РЕВОЛЮЦІЯ»
І СТАНОВЛЕННЯ НОВОГО ГЛОБАЛЬНОГО
ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА
Розглянуто проблеми формування нового глобального фінансовоінвестиційного простору як відображення четвертої промислової революції.
Розкрито особливості переосмислення ролі монетарного сектору національної
економіки в процесі фінансово-інвестиційного забезпечення ефективної
господарської діяльності.
Ключові слова: фінансово-інвестиційний простір, монетарний сектор,
грошово-кредитне
регулювання,
четверта
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Глобальна криза спонукала до переосмислення ролі монетарного сектора
економіки і дала потужний імпульс пошуку нових нестандартних підходів
фінансово-інвестиційного забезпечення розгортання ефективної господарської
діяльності. У цьому сенсі актуалізується полеміка навколо вічних питань щодо
характеру грошово-кредитного регулювання
економіки, співвідношення
ліберальних і протекціоністських заходів у здійсненні монетарної політики,
гармонізаціі глобальних і національних регуляторів фінансово-економічної
сфери, її оздоровлення у посткризовий період і т.п.
Очевидно, що переорієнтація національної економіки на внутрішні
джерела інвестування в умовах світової фінансової кризи і посткризового
розвитку передбачає певну перебудову всієї системи монетарного регулювання
з урахуванням зовнішніх факторів і, перш за все, давно назрілого реформування
світової фінансової системи. В основу такого реформування будуть закладені
нові підходи та уявлення щодо інверсії функцій ринку і державного
регулювання економіки загалом та грошово-кредитної сфери, зокрема, в
контексті глобальних тенденцій постіндустріального розвитку цивілізації.
Виходячи із зазначених тенденцій, слід чітко визначитися в питаннях про
масштаби, сфери, механізми, інструменти монетарного регулювання розвитку
національних господарств як складових глобальної економічної системи
перехідного типу [1, c. 450].
У перебігу світової фінансово-економічної кризи та подоланні її ще не до
кінця виявлених наслідків Національний банк України зіткнувся з необхідністю
одночасного вирішення суперечливих задач: з одного боку, необхідно було
сформувати передумови стабілізації інфляційної ситуації і зміцнення
національної валюти, з другого – банківська система потребувала ресурсної
підтримки, а загроза спаду вимагала проведення стимулюючої грошовокредитної політики, спрямованої на підтримання економічного зростання. До
2014 р. пріоритет надавався вирішенню останньої задачі. Паралельно
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Національний банк у явному чи неявному вигляді проводив політику
таргетування валютного курсу по долару США.
Таке поєднання задач взагалі є суперечливим, що відобразилося й у
результатах. Темпи зростання економіки після початкової фази кризи й обвалу
ВВП у 2009 р. на 14,8% деякий час вдавалося підтримувати на досить
пристойному рівні. Так, впродовж 2010-2011рр. спостерігалася позитивна
динаміка реального ВВП (темпи приросту ВВП сягали відповідно 4,1% і 5,2 %),
проте динаміку тих років не можна класифікувати як «стійке зростання»,
оскільки фактично відбувалася лише часткова «компенсація» втрат (падіння)
кризового 2009 р. Тому радше слід говорити, що позитивна динаміка ВВП
2010-2011 рр. у багатьох аспектах була зумовлена переважно «ефектом
(низької) бази», а не структурним оздоровленням чи посиленням
конкурентоспроможності. Фактично нульове зростання, що відбувалося у 20122013 рр. означало, що в країні не створюється базис стійкого економічного
відновлення і, по суті, відбувається консервація як виробничого сектору, так і
рівня добробуту населення, що, своєю чергою, обмежуюче впливало на
сукупний попит, а відтак і підприємницьке середовище. Тому черговий
економічний обвал у 2014-2015 рр. варто було прогнозувати, особливо в умовах
посилення зовнішніх негативних впливів [2].
Що стосується обмінного курсу гривні, він суттєво девальвувався й
неодноразово. Україна впродовж своєї короткої історії чи не найбільше серед
європейських країн потерпала від нераціональної і слабкої валютної і загалом
монетарної політики. З середини 1996 р., коли була впроваджена гривня, і до
середини 2014 р. гривня здешевшала практично на порядок (із значення курсу
1,8 грн./$1 до 12,5 грн./$1). Тобто можна стверджувати, що Україна перебуває у
стані перманентного негативного валютного очікування, і валютний обвал
навесні 2014 р. не може вважатися «надзвичайною» подією. Більше того,
продовження валютних негараздів і влітку 2014-2015 рр. означає збереження
високих валютних ризиків. Валютна політика і валютна динаміка в обидва
кризові періоди (2008-2009 і 2013- 2014 рр.) має багато спільних рис, що вказує
на ігнорування (або слабку усвідомлюваність) уроків кризових явищ на
валютному ринку України, а з тим – ставить під сумнів можливості
попередження валютних криз в найближчому майбутньому[3].
Ще більш несприятливою була ситуація з зовнішнім боргом. Аналіз стану
боргової сфери дає підстави стверджувати, що характерним викликом останніх
років стала тенденція до надмірного зростання рівня боргового навантаження:
якщо у 2013 р. рівень боргу складав 40,2 % ВВП, то в 2014 р. відповідний
показник перевищив порогові значення й сягнув 69,3 %, а за підсумками 2015 р.
по відношенню до ВВП державний та гарантований державою борг становив
79,3 % (відношення обсягу державного боргу до номінального ВВП склало 67,3
%). За рівень державного та гарантованого державою боргу на кінець 2016 р.
склав 86 % ВВП, а Законом про Державний бюджет України на 2017 р.
передбачено, що державний і гарантований державою борг становитиме 88,8 %
[4, c.6].
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Справа в тому, що активна кредитна підтримка економіки протягом
періоду 2009-2013 рр. здійснювалася значною мірою за рахунок емісії.
Проблема полягала в тому, що, з одного боку, економіка була недостатньо
конкурентоспроможна, а з другого, зовнішні чинники, як кон’юнктурного, так і
структурного характеру, складалися не дуже сприятливо. Темпи зростання у
світовій економіці після 2009 р. так і не відновилася, а економіки країн, які
були нашими основними партнерами на той час (Росія, країни ЄАЕС та ЄС)
опинилися у досить глибокій стагнації. Не менш, якщо не більше, серйозними є
довготривалі тренди в структурній трансформації світової економіки. Четверта
індустріальна революція – це вже не прогноз, вона все більше стає реальністю.
Наприклад, в Німеччині реалізується державно-приватна програма розвитку
«Індустрія 4.0», спрямована на формування виробництв нового покоління.
Увійти в таку систему з застарілою економікою буде вочевидь неможливо.
Тому м’яка, проемісійна грошово-кредитна політика, що проводилася аж
до 2014 р., виявилася в тому, що негативне сальдо торгового балансу,
починаючи з 2006 р., стало стрімко зростати. Якщо до цього ще якось вдавалося
покривати його експортом продукції середньої якості (багато в чому за рахунок
сприятливої кон’юнктури), то потім це робити стало неможливо. Практична
відсутність останнім десятиріччям структурних змін означає, що Україна лише
накопичувала зовнішньоекономічні дисбаланси. Насамперед, звернемо увагу на
перманентне поглиблення торговельного дефіциту. Так, якщо ще в середині
2006 р. Україна мала практично нульове зовнішньоторговельне сальдо (товарів
і послуг), то у глобальну кризу восени 2008 р. Україна увійшла із значним
дефіцитом й стало одним із вагомих чинників валютного обвалу восени 2008 р.
Слід визнати, що стрімка девальвація гривні сприяла суттєвому покращенню
балансу зовнішньої торгівлі і в середині 2010 р. Україні вдалося практично
ліквідувати зовнішньоторговельний дефіцит. Проте відсутність структурних
змін разом із зосередженістю на відновленні екстенсивної експортоорієнтованої
моделі (товарів з низькою доданою вартістю) знов призвели до відновлення
негативної динаміки стрімкого нарощування зовнішньоторговельного дефіциту.
Тому вже з початку 2013 р. вказаний дефіцит досяг $15 млрд. і сформував
потужний девальваційний тиск. Тобто ситуація в зовнішньоторговельній сфері
ще на початку 2013 р. вказувала на високу ймовірність девальваційного шоку,
однак із-за політизованих міркувань влада знехтувала такими ризиками (і обвал
гривні навесні 2014 р. стався б напевне навіть без лютневої 2014 р. революції).
Зазначимо, що, якщо дефіцит близько $14-15 млрд. у період глобальної кризи (у
ІІ половині 2008 р.) утримувався лише упродовж двох кварталів, то протягом
останнього періоду вказаний рівень дефіциту утримувався упродовж 6
кварталів, що означало значну втрату валютних резервів і неминуче
підштовхувало гривню до чергового обвалу [3, с.12-13]. За попередніми
даними, після обвалу гривні навесні 2014 р. сальдо зовнішньої торгівлі знову
повернулося практично до нульових рівнів, насамперед, внаслідок різкого
зменшення імпорту (зокрема, енергоносіїв з Росії). Тобто Україна отримує
новий шанс через структурні зміни диверсифікувати зовнішню торгівлю і
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посилити свою конкурентоспроможність. Саме у зміні структури зовнішньої
торгівлі може лежати шлях до макроекономічного зміцнення.
Підкреслимо, утримання високих торговельних дефіцитів традиційно
розглядається як «небажане», оскільки вимогами до впроваджуваної
економічної політики є не лише необхідність пошуку значних ресурсів на
покриття зовнішнього дефіциту, але й збереження валютних резервів для
відвернення валютного краху. Саме тут формується пересторога, притаманна
українському
економічному
середовищу
–
стрімке
нарощування
зовнішньоторговельного дефіциту й утримання його впродовж кількох
кварталів формує високий девальваційний тиск, який може «розрядитись»
шоковою девальвацією національної грошової одиниці. Що й, зрештою,
підтверджується валютним обвалом навесні 2014р. Дефіцит балансу поточних
операцій досяг у 2014 р. близько 4,6 млрд. дол. За даними НБУ, за підсумками
2016 року дефіцит поточного рахунку платіжного балансу становив 3,4 млрд.
дол. (3,6% від ВВП) порівняно з 186 млн. дол (0,2% від ВВП) у 2015 році [5; 6].
Це призвело разом з тимчасовими територіальними втратами (Крим, частина
Донбасу) до більш, ніж 3-кратної девальвації. Крім того, залишається проблема
невисокої
конкурентоспроможності
підприємств
та
їх
низької
платоспроможності.
Ще одна група проблем, існуючих у грошово-кредитній системі, пов’язана
з формуванням нового глобального фінансово-інвестиційного простору. Вона є
відображенням «четвертої промислової революції». До її проявів варто
віднести:
- поява і поширення електронних криптовалют (біт-коін та ін.), які
представляють собою автономні утворення, зв’язані з офіційними грошовими
системами, але незалежні від них. Вони, з одного боку, не піддаються
безпосередньому державному контролю, а з другого – забезпечують зручність і
надійність операцій;
- зростання розмаїття і поширення деривативів, завдяки яким в сучасному
фінансовому світі реальністю стає торгівля ризиками і волатильністю,
фондовими індексами і раніше наданими кредитами;
- дезінтермедіація банківської діяльності і децентралізація фінансів.
Необхідність в банках як у фінансових посередниках знижується і класична
банківська справа все більше поступається місцем «інвестиційному банкінгу»,
який зводиться до інформаційного посередництва, консультування й
організаційно-технічному супроводу операцій. Паралельно з цим поширюються
такі форми фінансування і залучення капіталу, як «крауд-фандінг» (дослівно
можна перекласти як «фінансування натовпом»), IPO та ін. Тут передача
фінансових фондів здійснюється безпосередньо від донора до реципієнта;
все більше операцій різного ступеня складності здійснюється з
застосуванням Інтернет-технологій і технології «блок-чейн». Це надає їй
параметри мережевої структури, робить її всепроникаючою, високозв’язаною,
неперервною у часі і надійною[7, c.43].
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Узагальнюючи вище наведене, можна відзначити, що формується нове
глобальне фінансово-інвестиційне середовище, яке характеризується такими
відмінними особливостями, як відсутність національних кордонів,
демократичність (низькі витрати входження) і висока надійність операцій при
тому, що існують цілком реальні можливості для збереження анонімності.
Для нас важливо те, що Україна за будь-яких обставин буде втягнута у цю
«воронку» глобальної системи. Але якщо практики проведення операцій й
інституціональна організація економічних і фінансових відносин виявляться
неадекватними сучасним реаліям, то країна стане просто пасивним
постачальником ресурсів (насамперед, сировинних, транзитних, аграрнопродовольчих, інтелектуальних і фінансових). Якщо ж вдасться забезпечити
трансформацію інституціонального середовища до норм, відповідних
міжнародним стандартам, а також зміцнення фінансово-економічної
стабільності і підвищення інвестиційної привабливості економіки, для України
з’явиться багато можливостей для прискорення розвитку, включаючи доступ
до нових позикових фондів, інвестицій, технологій і ринків.
Основною умовою, як позитивного включення країни у новий глобальний
фінансово-економічний простір, так і формування сприятливих умов для
інвестиційної привабливості економіки та ділової ініціативи, є нормалізація
інфляційної ситуації і підвищення довіри до гривні. Для рішення цих проблем
необхідно продовжувати грошово-кредитну політику, спрямовану на
недопущення емісійного кредитування неефективної економічної діяльності.
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КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПОНЯТТЯ "СУСПІЛЬНА СТАБІЛЬНІСТЬ"
Проаналізовано поняття "суспільна стабільність" у контексті
складності та неоднорідності економічних відносин сучасного суспільства.
Виділені змістовні і формально-функціональні ознаки стабільного суспільства
з точки зору дослідження трьох моделей стабільного розвитку.
Ключові слова: суспільство, суспільний розвиток, стабільність, моделі
стабільності
Для дослідження сутності стабільного суспільства, спочатку слід
розробити концепт цього поняття. Концептуальне не освоєння проблематики
суспільної стабільності проявляється як в тому, що багато гострих політикоекономічних, соціальних. етичних проблем залишаються за межами уваги
економістів-теоретиків, так й у тому, що при аналізі проблем стабільності
суспільного розвитку виникають концептуальні труднощі, які викликані
нерозумінням як методологічних засад, так й самої логіки дослідження.
Стабільність суспільного розвитку – відносно цілісний, але внутрішньо
неупорядкований (часто-густо суттєво неоднорідний) феномен. Важливим в
науці є так званий суспільно-іманентний підхід, коли стабільність суспільства
розуміється як сутнісно суспільний феномен, похідний від суспільного,
суспільний за своїм походженням. Стабільність є залежним від потреб
суспільства і його функцій, коли саме існування суспільства стає неможливим
поза його стабільності. При цьому саме поняття "суспільна стабільність"
виявляється тавтологічним, адже інакше як стабільним за своїм змістом
суспільство не може бути. Нестабільність суспільного розвитку носить
короткостроковий (тимчасовий) характер. Тим самим стабільність по суті
розглядається як функція суспільства. Однак, можливий й інший - суспільнотрансцендентний концептуальний підхід, коли суспільний розвиток розуміється
як перманентний відхід від нестабільного, коли стабільність досягається
всупереч переважанню нестабільності в суспільстві. При такому підході
стабільність виступає як феномен, який безпосередньо не є функцією
суспільства, але який є затребуваним суспільством.
Саме поняття "стабільність суспільного розвитку" є полісимфонічним. У
сфері суспільного розвитку проглядаються дві тенденції, й вирішується два
завдання: по-перше, самозбереження і адаптації, оптимізації й гармонізації
суспільства, а із іншого – його вдосконалення. Розуміння стабільності як
функції суспільного розвитку розміщує стабільність в більш загальний
контекст, в якому це поняття стає предметом міждисциплінарного дослідження.
Під стабільним суспільним розвитком будемо розуміти такий динамічний
стан суспільства, за якого існує усталена збалансованість інтересів соціальних
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груп і членів суспільства, відповідність і узгодженість між економічною,
соціальною і духовною (гуманітарною) сферами. При цьому суспільство
уявляється як система, побудована на поєднанні рівнобічних "дій і станів", а
розвиток суспільства оцінюється з точки зору можливостей для досягнення
системи (ієрархії) цілей. Тут можна говорити про існування своєрідного
економічного гомеостазу суспільної стабільності як механізму підтримання в
певних межах значень істотних параметрів цієї стабільності. Проблематика
суспільної стабільності в такому ракурсі відповідає поняттю "нормальна
життєдіяльність людського суспільства", яке ввів ще А. Маршалл [1, с. 56].
Стабільне суспільство – це суспільство, яке розвивається, але одночасно
зберігає свою стійкість; суспільство, в якому налагоджений механізм змін в
умовах зовнішніх і внутрішніх впливів. Суспільний розвиток в напрямі
досягнення вищого рівня стабільності здійснюється шляхом реформування як
природного еволюційного процесу самооновлення суспільної системи.
Висока стабільність суспільства передбачає високий рівень спротиву
небажаним збуренням як усередині, так і поза суспільною системою. Суспільна
стабільність
ґрунтується
на
сукупності
нестійких
рівноваг
між
системоутворювальними і системоруйнівними процесами. Звідси випливає
важливість таких категорій (це споріднені, або парні категорії), між якими
встановлюється органічний взаємозв’язок, як: "стабільність (нестабільність) –
рівновага (нерівновага)". Ці категорії описують зрештою одне суспільне явище,
але з різних боків. Перша є змістовною характеристикою і вказує на якісні
параметри, друга – вказує радше на оцінку суспільного стану в кількісних
показниках.
Нестабільний
суспільний
розвиток
характеризується
наявністю
нерівноважної соціально-економічної ситуації, погіршенням життя людей,
занепадом соціальної та духовної сфер тощо. У нинішніх умовах загрози
нестабільного розвитку в Україні обумовлені впливом ряду чинників (факторів
ризику) – як зовнішніх (несприятлива геополітична ситуація, валютнофінансова нестабільність, надмірна залежність від світових сировинних ринків),
так і внутрішніх (високий рівень корупції, олігархізація економіки, тінізація,
гострі структурні диспропорції, кризове падіння виробництва).
Важливо усвідомлювати, що в сучасних умовах стабільний суспільний
розвиток здійснюється за умов глобальної економіки, яка інтегрує національні
економіки на базі загальних цінностей. Індивід, його права, гідність та свободи
стають у сучасному суспільстві найвищими глобальними цінностями. Водночас
глобалізація посилює загрози деформації національної ідентичності, руйнації
архетипів національної культури й ментальності.
В основу подальшого дослідження покладено дво-, три- і чотириланкові
моделі стабільності суспільного розвитку в Україні:
− дволанкова модель: економіка – соціум;
− триланкова модель: індивід – ринок – держава;
− чотириланкова модель: нація – середній клас – бізнес – олігархія.
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Перша модель стабільного суспільного розвитку характеризується
десуб’єктивізованим підходом, в якому не розглядаються інтереси
взаємодіючих індивідів та їхніх груп. Друга й третя моделі дозволяють
подолати цей недолік дослідження стабільного суспільного розвитку. Такий
підхід підвищує рівень реалістичності міждисциплінарного аналізу. У третій
моделі з’являються своєрідні мегасуб’єкти – провідні діючі особи соціальноекономічного розвитку України. У цих мегасуб’єктів формуються і
проявляються специфічні інтереси, які неможливо редукувати до інтересів
окремих індивідів. Серед мегасуб’єктів відсутні наймані працівники (наймана
праця), що пов’язано з їх реально низьким впливом на суспільні процеси в
Україні.
По-перше: модель "економіка – соціум". У будь-якому суспільстві існує
взаємозв’язок та взаємозалежність між економічними, соціальними і духовногуманітарними явищами та процесами, взаємозумовленість їхньої динаміки і
спрямованості. Успіхи в економіці – гарантія соціальної стабільності в
суспільстві. Соціум не може існувати поза економікою. І навпаки, економічна
криза – найперший чинник проявів соціальних і духовних негараздів
суспільства. У будь-якому суспільстві об’єктивно існують соціальноекономічні обмеження, що ставлять "людську" межу системі реформування
економіки, масштабам і глибині можливих економічних змін.
По-друге: модель "індивід – ринок – держава". Для сучасного розуміння
моделі стабільного суспільного розвитку вимагається перехід від дволанкової
дихотомії "ринок – держава" до більш складної та цілісної теоретичної
конструкції "індивід – ринок – держава". Дихотомія "ринок – держава" не може
знаходити форму свого вирішення поза реалізації інтересів суб’єкта – людини.
Людиноцентризм в умовах ринку – це індивідуалізація відносин обміну,
конкурентні засади розвитку особистості. Ринок і ринковий механізм постійно
еволюціонують, ускладнюється їхній зміст і структура, внаслідок чого
формуються нові чинники їхнього ускладненого розвитку. Ринок – надзвичайно
динамічне утворення; внаслідок своєї внутрішньої конкурентної субстанції він
найкраще з усіх економічних інститутів відповідає на нові виклики, з якими
стикається суспільство. І тут центральним пунктом є ефективність ринкової
самоорганізації. Ринок розвивається на основі постійних біфуркацій – зміни
(збільшення) кількості динамічних станів, які самі по собі не є стійкими [2].
Стабільність виявляється у ступені впорядкованості безпосередньо оточуючого
людей соціально-економічного середовища – ринкового простору.
Третя модель: "нація – середній клас – бізнес – олігархія". Її вибір був
вимушеним для України. За умов перманентної кризи національної економіки
та обмеженості можливостей протидії корупції влада олігархічного капіталу
стала в Україні об’єктивною реальністю, а інтереси нації, середнього класу і
бізнесу відійшли на другий план. Після революційних подій 2014–2015 рр., які
мали національно-визвольний характер, в Україні був зроблений значний крок
уперед у формуванні політичної нації. Сьогодні не можна розглядати процес
стабільного суспільного розвитку поза реалізацією інтересів нації. У кінці XX –
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початку XXI ст. національно-етнічні проблеми набули глобального
(універсального) характеру. Особливо гостро вони постали в нових незалежних
державах, що утворились на території колишнього СРСР. Значущість
національних інтересів є імперативною, що невіддільно від об’єктивного
посилення впливу нації, національної культури і традицій на хід і результати
суспільного розвитку.
У чотириланковій моделі стабільного суспільного розвитку в Україні
ланка "олігархія" в перспективі замінюється на ланку "наймана праця". Однак
це дуже складний процес, який передбачає серйозні зрушення в соціальноекономічній структурі українського суспільства – зміцнення політичної і
профспілкової гілок суспільного представництва найманих працівників, більш
чітку ідентифікацію економічних інтересів осіб найманої праці. Розділяючи
притаманний сучасному суспільствознавчому дискурсу скепсис відносно
нинішньої суспільної значущості і ролі найманих працівників, все ж вважаємо
за необхідне якомога скоріше подолати надто низький вплив осіб найманої
праці на суспільні процеси в Україні. Це неможливо зробити поза формуванням
відповідних суспільних каналів задоволення їхніх потреб і вимог, законних
можливостей відстоювати свої права. Все це передбачає наявність в суспільстві
адекватних демократичних інститутів, які можуть відображати інтереси цієї
суспільної групи, тобто більш високий рівень розвитку всього громадянського
суспільства, а отже, зовсім інше розуміння сутності суспільної стабільності.
З погіршенням соціально-економічного становища в Україні варіанти
трансформації моделей суспільної стабільності обмежуються, а можливості –
звужуються. Одночасно посилюється непередбачуваність суспільного розвитку.
"Вікно вибору" при цьому стає суттєво звуженим. В міру розвитку науки
концептуальні підходи до поняття суспільної стабільності і відповіді на неї
будуть більш багатовимірними, висвітлюючи нові сторони її сутності.
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МАКРОПРУДЕНЦІЙНА ПОЛІТИКА В КОНТЕКСТІ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ
Необхідність
забезпечення
фінансової
стабільності
зумовлює
необхідність перегляду наглядово-координаційних механізмів фінансового
сектору та створення системи наскрізного моніторингу системних ризиків. З
огляду виникає потреба в уточненні змісту та основних завдань
макропруденційної політики, її узгодженості з бюджетно-податковою та
грошово-кредитною, а також визначенні переліку макропруденційних
інструментів, прийнятних для застосування в умовах української фінансової
системи.
Ключові слова: макропруденційна політика, макропруденційний нагляд,
фінансова система, фінансова стабільність, системний ризик.
Остання фінансова криза посилила увагу до проблем подолання системної
нестабільності як на національному, так і на глобальному рівнях [1, с. 5; 2, с.
58; 3, с. 34-35] та зумовила необхідність подальшого розвитку наглядовокоординаційних механізмів підтримання фінансової стабільності.
Посилення уваги до проблем забезпеченні фінансової стабільності
потребує узгодження макропруденційної, мікропруденційної, грошовокредитної та бюджетно-податкової політики та створення наскрізної системи
моніторингу за джерелами можливого виникнення і каналами поширення
системних ризиків [4, 5, 7] .
З огляду на це понятійний апарат дослідження потребує уточнення згідно
документів міжнародних фінансових інститутів, оновлених стандартів
Базельського комітету з банківського нагляду, набутого досвіду реалізації
макропруденційної політики центральними банками різних країн світу. Так, у
науковій літературі використовують різні терміни, такі як макропруденційна
політика, мікро- та макропруденційний нагляд, політика фінансової
стабільності. Не завжди чітко визначено відмінність між ними, що ускладнює
розподіл повноважень між фінансовими регуляторами та урядом, потребує
уточнення мети, завдань і сфери застосування макропруденційної політики,
уточнення переліку макропруденційних інструментів з огляду на придатність
застосування в умовах конкретної країни [4, с. 65].
Особливостями макропруденційної політики за визначенням G30 (2010 р.)
є такі:
1. Рівень охоплення: політика реагування на рівні фінансової системи в
цілому.
2. Мета: макропруденційна політика спрямована на підвищення стійкості
фінансової системи та обмеження системних ризиків, які поширюються через
157

ПАРАДИГМАЛЬНІ ЗРУШЕННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ ХХІ СТ.
взаємопов’язаність фінансових інститутів, їхню зовнішню уразливість і
схильність діяти проциклічно, що посилює волатильність фінансового циклу.
3. Види інструментів: у макропруденційній політиці використовується
велика кількість пруденційних інструментів на безперервній основі з метою
послаблення проциклічних тенденцій, застосування яких спрямоване на
зниження системного ризику та підвищення стійкості фінансової системи до
абсорбції системних шоків.
4. Рекомендації для установ: установи, що відповідають за імплементацію
макропруденційної політики, повинні інформувати та отримувати інформацію
щодо монетарної, фіскальної та інших видів державної політики і надавати
рекомендації відповідно до власних повноважень іншим агенціям.
У документах G30 та МВФ підкреслюється, що макропруденційна
політика доповнює, але не підмінює собою зміст макроекономічної та
структурної політики, а також пруденційного нагляду.
З огляду на це, постає питання, а в чому ж полягає відмінність між
макропруденційною політикою та пруденційним наглядом? Яким чином
спрямованість макропруденційної політики узгоджується з макроекономічною
політикою? Чи впливає це на зміну ролі та повноважень центральних банків?
Суттєва відмінність між макропруденційною політикою та пруденційним
наглядом полягає у тому, що пруденційний нагляд розглядає ризики фінансової
системи як екзогенні фактори, зосереджуючись на нагляді за окремими
фінансовими установами на основі пропорційного підходу [5, C.40], тоді як
макропруденційна політика сприймає їх як ендогенні фактори, виникнення
яких обумовлено внутрішніми властивостями самої фінансової системи.
У документах МВФ 2013 р. підкреслюється: формулювання мети
макропруденційної політики ускладнено, а її спрямованість на підтримання
стійкості фінансової системи та захисту від впливу ризиків не повинна
трансформуватися у досягнення інших, не притаманних макропруденційній
політиці завдань.
Розбіжності у поглядах з приводу контурів макропруденційної політики
посилюють гостроту дебатів з приводу ролі та повноважень центральних
банків. Фактично центральні банки більшості країн відповідають не лише за
цінову стабільність, але й за забезпечення фінансової стабільності, а також
сприяння економічному зростанню. Отже, зміна ролі центральних банків
полягає у тому, що у більшості розвинених країн світу на центральний банк
покладено функції стабілізації усієї фінансової системи, а не лише грошового
ринку. Виконання центральними банками нових функцій та повноважень
вимагає суттєвої модифікації та пристосовування існуючих методів та
інструментів для вирішення нових завдань [6, с. 48; 3, с. 33]. Це зумовлено тим,
що центральні банки вимушені здійснювати вибір між ціновою та фінансовою
стабільністю [7, с. 56]. Разом з тим, у неокейнсіанській моделі монетарної
політики, яка сьогодні реалізується у багатьох країнах світу, центральний банк,
як і раніш, розглядається як антикризовий оператор, а не як інститут розвитку
[8, с. 7].
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У зв’язку з цим у документах G20, G30, МВФ, Банку міжнародних
розрахунків актуалізується питання щодо уточнення мандату центральних
банків та забезпечення їхньої взаємодії з іншими органами .
Дискусійним залишається питання, чи стане макропруденційна політика
третьою складовою макроекономічної політики, поряд з бюджетно-податковою
та грошово-кредитною, або буде сприйматися лише як доповнення до перших
двох?
Таким чином, посилення уваги до проблем забезпечення фінансової
стабільності визначає необхідність подальшого розвитку наглядовокоординаційних інститутів фінансового сектору [7, с. 57].
Колізії щодо визначення мети макропруденційної політики та
інституціональних
механізмів
забезпечення
фінансової
стабільності
трансформувалися у дискусії з приводу інструментарію ідентифікації та
оцінювання системних ризиків та обмеження втрат від поширення системної
уражуваності.
У науковій літературі підходи до визначення системного ризику суттєво
відрізняються, оскільки це поняття є складним і комплексним. Раніше системні
ризики досліджували в площині масштабних проблем, що виникали на
грошово-кредитному ринку, а також суттєві порушення в платіжних системах.
Відповідно до підходів Комітету 30 (G30), причини системного ризику
розглядають у площині фінансової дестабілізації через банкрутство як окремих
інститутів, так і через колективну уразливість інших важливих учасників
фінансового ринку: компаній з управління активами, хедж-фондів, великих
корпорацій, схильних до ризику, тощо.
Таким чином, системний ризик почали досліджувати більш широко,
беручи до уваги те, що наслідками трансферу ризиків є порушення взаємодії
фінансового та реального секторів. Так, у документах МВФ, Банку
міжнародних розрахунків та Ради з фінансової стабільності системний ризик
характеризується як ризик збоїв у наданні фінансових послуг, який
спричинений погіршенням усіх складових фінансової системи та може завдати
серйозних негативних наслідків для реальної економіки. Отже, системний
ризик пов’язують з порушеннями у механізмах фінансового посередництва, які
можуть охоплювати як фінансову систему в цілому, так і окремі її складові, а
також поширюватися на реальний сектор економіки [7, с. 57].
Таким чином, з огляду на особливості виникнення та поширення
системного ризику, основними завданнями макропруденційної політики є такі:
 підвищення стійкості фінансової системи до впливу агрегованих шоків
через створення буферів для абсорбування цього впливу;
 обмеження поширення системного ризику в часі з метою зниження
проциклічних зв’язків;
 контроль за поширенням уразливості всередині фінансової системи, що
виникає через взаємопов’язаність фінансових посередників, ринків і окремих
секторів.
Враховуючи, що інструментарій забезпечення фінансової стабільності стає
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більш широким за переліком інструментів та сферою охоплення, коректність
вибору адекватних інструментів набуває особливої актуальності. Водночас
рекомендації міжнародних фінансових організацій та експертів щодо
запровадження макропруденційних інструментів в економічно розвинених
країнах не повною мірою можуть бути враховані в країнах з нестійкими
економіками. Це пов’язано з тим, що масштаби та швидкість поширення
системної уражуваності залежать від багатьох факторів і в різних країнах
можуть відрізнятися залежно від внутрішніх умов, таких як: інтегрованість
фінансових ринків, взаємопов’язаність фінансових установ, відкритість
економіки тощо. Ось чому підходи до вибору макропруденційних інструментів
потребують більш ретельного опрацювання з огляду на можливу
імплементацію існуючого інструментарію у вітчизняну практику [4, с.66-67].
Макропруденційні інструменти – це широкий перелік інструментів, які
використовуються для попередження виникнення та поширення системних
ризиків з метою мінімізації втрат від порушень у наданні фінансових послуг.
Важаємо за доцільне звернути увагу на відмінність у визначенні термінів:
інструменти
забезпечення
фінансової
стабільності
(інструменти
макропруденційної політики) та макропруденційні інструменти.
Так, інструментарій забезпечення фінансової стабільності є більш
широким за переліком інструментів та сферою охоплення. Залежно від
агрегування та каналів поширення системного ризику, інструменти
забезпечення фінансової стабільності спрямовані на зниження можливих
сумарних збитків від порушень у функціонуванні всіх складових фінансової
системи. Це можуть бути інструменти не лише макропруденційної, але й
бюджетно-податкової політики (для подолання фіскальних шоків), грошовокредитної політики (для послаблення впливу суверенних ризиків), політики у
сфері конкуренції та мікропруденційної політики (для попередження
банкрутства учасників фінансового ринку).
Все зазначене вище обумовлює необхідність формування єдиної системи
моніторингу системного ризику та визначає актуальність координації
макропруденційної політики з грошово-кредитною, бюджетно-податковою, а
також інвестиційною та борговою [9, с. 13].
Зауважимо, що одні й ті ж інструменти залежно від мети можуть
характеризуватися як макропруденційні, якщо вони використовуються для
посилення стійкості фінансових інститутів та абсорбування системних шоків на
рівні фінансової системи в цілому, так і мікропруденційні, якщо їх
використовують для обмеження ризиків, на які наражаються окремі фінансові
інститути.
Також пруденційні інструменти можна класифікувати за основними
видами ризику: кредитним, ринковим, незбалансованої ліквідності, а також за
спрямованістю застосування: для абсорбування шоків і посилення стійкості
фінансових установ та обмеження системної уражуваності [7, с. 61, 62-63].
Світова фінансова криза зумовила перегляд підходів до нагляду за
системними взаємозв’язками та їхнім регулюванням та визначила необхідність
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запровадження більш досконалих інструментів ідентифікації та обмеження
поширення системних ризиків на основі:
1) надання органам регулювання та нагляду мандату на спеціальний
моніторинг системних ризиків;
2) застосування додаткових вимог до системно важливих фінансових
установ, враховуючи розмір, складність, взаємопов'язуваність, замінюваність
глобальної чи міжюрисдикційної діяльності.
Підтримання фінансової стійкості здійснюється на рівні фінансових
інститутів, ринків, секторів та поширюється на економіку в цілому, що
підкреслює необхідність уточнення підходів до визначення придатності
використання макропруденційних інструментів в умовах країн, які
відрізняються за рівнем економічного розвитку, відкритості економіки,
розвиненості фінансового ринку тощо.
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ЦИКЛІЧНІ МОДЕЛІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Розглянуто теоретичні засади циклічності інноваційного розвитку,
розкрито
сутність
та
обґрунтована
необхідність
застосування
фундаментальних імперативів системи дослідження моделей економічних
циклів у сучасній економіці.
Ключові слова: циклічність, фундаментальні імперативи, інноваційний
розвиток, економічна криза.
У сучасних умовах динамічного розвитку відбуваються інноваційні зміни
в економічних системах. Економічна система закономірно розвивається,
переходячи від макроекономічного рівноважного стану до нерівноважного.
Макроекономічна рівновага на практиці – скоріше несподіваний виняток, що
підтверджує фундаментальний імператив: економічна система нестабільна.
Економічна історія останніх двох століть дає нам велику низку прикладів цієї
нестійкості. Виявлено, що спосіб існування економічної системи – циклічність з
постійно виникаючими кризами. За періодами успішного інноваційного
розвитку і загального економічного процвітання завжди йдуть періоди спадів
(кризи), супроводжуючись падінням ділової активності, що веде до порушення
базових пропорцій відтворювального процесу, потрясінь, банкрутств, що не
може не турбувати сучасне суспільство. Криза видавалась найбільш
неоднозначною фазою циклу, що, безперечно, здійснює згубний вплив, але
водночас є періодом «творчого руйнування» (Й. Шумпетер), готує інноваційні
передумови для наступного економічного піднесення. Тому проблема
циклічності інноваційного розвитку завжди привертала увагу вченихекономістів і тепер залишається однією з найголовніших проблем економічної
теорії та макроекономічної політики. Інтерес до циклічних моделей
інноваційного розвитку, як правило, пожвавлюється під час інтенсивних
структурних змін та глибоких економічних потрясінь.
Початкова увага економістів була прикута до яскравих зовнішніх проявів
циклічності – фінансових панік і крахів, пояснення яких зводилося до окремих
прорахунків, помилок, спекуляцій, хибних думок керівників підприємств і
банкірів, які провокували кризу власними неправильними діями та
невиваженими
суб’єктивними оцінками.
Фундаментальним
проявом
циклічності інноваційного розвитку є хвилеподібні коливання інноваційної
активності, періодичні збільшення та зменшення обсягів виробництва, що
унеможливлюють стійкий і безперервний підвищувальний тренд, перериваючи
його зовнішніми факторами (війни, катастрофи тощо) і демонструючи,
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найголовніше, внутрішньо притаманну дискретність, внаслідок якої періоди
швидкого інноваційного розвитку змінюються періодами стагнації.
Отже, економічна система влаштована таким чином, що за піднесенням
неодмінно настане спад. П. Самуельсон пояснює це так: у кожному підйомі
містяться «зерна спаду і стиснення, а кожне стиснення економіки несе в собі
«насіння» пожвавлення і експансії» [1]. У всесвітньо відомій праці «Історія
економічного аналізу» Й. Шумпетер наводить афоризм французького
економіста К. Жугляра: «Єдиною причиною депресії є процвітання» [2].
Західна економічна думка (особливо під впливом Кейнса) визнала
циклічність як імператив і поглибила дослідження форм, структури та причин
економічних циклів. Крім того, вона посилено і не без успіху шукає шляхи і
методи нейтралізації негативних наслідків впливу циклічності на інноваційний
розвиток суспільства. Звернемо увагу на те, що за останні десятиліття погляди
економістів на природу і причину циклічних коливань в економіці кардинально
змінилися, виникли нові теоретичні підходи, в межах яких робилися спроби
відповісти на низку запитань: який механізм їхнього розповсюдження в
економіці? Цей процес є детермінованим чи стохастичним? Чи є циклічні
коливання складовою частиною довгострокового економічного зростання, чи їх
потрібно розглядати як відхилення від довготермінового тренду? Як
найкращим чином врахувати особливості інноваційного розвитку в циклічних
моделях? На ці й багато інших запитань вичерпних відповідей поки що не
знайдено.
До сьогодні актуальною залишається проблема діагностики економічних
циклів, що негативно позначається на можливості розробки й ефективності
застосування антициклічної політики. У більшості робіт із цієї проблематики
при розгляді циклічності за визначальний критерій беруть довготривалість
(малі, середні, великі цикли, столітні циклічні коливання) або неоднозначність
матеріальної основи інноваційного розвитку, характер впливу на економічні
процеси.
Більшість економістів визначає циклічні коливання господарських
процесів особливістю економічної системи 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
економічних циклів націлені на пояснення причин і передбачення циклічних
коливань економічної активності, які проявляються в коливанні
макроекономічних показників.
Дотепер не існує єдиної теорії циклу. Крім того, деякі економісти
заперечують циклічність інноваційного розвитку економіки як імператив. Як
правило, це переважно прибічники, неокласичної і монетарної шкіл, які
говорять не про циклічність (цикл передбачає постійну періодичність), а про
нециклічні коливання, зумовлені сукупністю довільних економічних факторів.
Однак і серед економістів, які визнають циклічність, немає єдності
стосовно природи цього явища. Автори відомого підручника «Макроекономіка.
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Глобальний підхід» американські економісти Дж.Д. Сакс і Ф.Б. Ларрен
недвозначно стверджують: «Сьогодні немає жодного теоретичного або
емпіричного дослідження, де авторам вдалося б прийти до однозначних думок з
найжвавіших проблем теорії економічного циклу» [3].
У сучасних наукових працях, написаних в останнє десятиріччя ХХ ст.,
західні автори дедалі частіше звертаються до імпульсно-розповсюджуваних
теорій циклів. Біля витоків цієї теорії стоять український економіст
Є. Слуцький і норвезький економіст Р. Бріш. Значення проблеми «імпульсрозповсюдження» зводиться до того, що економіка у своєму розвитку
наражається на безліч імпульсів, які дають поштовхи циклічним коливанням.
Внутрішні механізми економічної системи, пов’язані з дією мультиплікатора і
акселератора, за імпульсом (поштовхом) ведуть до розповсюдження
коливальних процесів, які за певних умов могли б повторитися. Але імпульсів
може бути нескінченна множина, тому економічна система виявляється
перманентно схильною до циклічних коливань.
У сучасному стані інноваційного розвитку середні цикли домінують в
економічній динаміці. Пов’язані насамперед із розвитком сучасних технологій,
зазначені цикли справляють найбільш відчутний вплив на інноваційний
розвиток. Тому середні цикли прийнято вважати базисними.
За своїм змістом, середні цикли – це економічні цикли інноваційного
процесу промислового виробництва. Водночас вони відбивають циклічність
розвитку не лише виробництва, а й обміну, розподілу та споживання
промислової продукції в їхній органічній єдності. Цим зумовлюється
багатовимірність циклічних коливань. Їхній розвиток характеризується низкою
взаємозалежних статистичних параметрів, кожен із яких віддзеркалює певну
сторону економічної динаміки.
Не менш важливим є необхідність розмежовувати матеріальну основу
середньострокових циклічних коливань і безпосередні принципи криз, що
виникають. Вони можуть бути різними за своїм змістом, охоплювати не лише
суто економічні, а й політичні чинники, зокрема й ті, що пов’язані з реалізацією
управлінських функцій та менеджменту і тому потребують у кожному випадку
спеціального визначення. Природа сучасної циклічної кризи зумовлена
вичерпністю індустріальної моделі з її орієнтацією на надмірне споживання,
переобтяжене диспропорціями в мікрогосподарському пристрої і соціальноекологічними проблемами.
Безумовно в оцінці нинішньої кризи необхідно використовувати й інші
важливі характеристики. Етапи її розгортання – це водночас низка кризових
метаморфоз: перетворення локально-галузевої кризи (іпотечної) в загальну
фінансово-економічну; трансформація циклічної кризи у структурно-системну;
настання затухаючої фази в кризовому розвитку з можливістю нового
загострення.
Специфіка кризи 2008-2009 рр. в Україні має розглядатися з урахуванням
саме цих особливостей. Її глибина визначається не лише економічними, але й
політичними циклами. Аналіз сучасної кризи в Україні дозволив встановити
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нові її імперативи. По перше, для неї характерне тісне взаємне переплетення
внутрішніх і зовнішніх причин, що визначає подвійну природу кризи. Це
свідчить, з одного боку, про нестійкість української економіки до зовнішніх
атак і слабкість її захисного механізму, а з іншого – про наявність внутрішніх
кризових
чинників,
які
раніше
блокувалися
сприятливою
зовнішньоекономічною кон’юнктурою, що породжувало надмірний оптимізм у
владних структурах і дозволяло не помічати численні невирішені проблеми в
господарському устрої країни, що склався..
На фоні сучасної фінансово-економічної кризи постійно точаться дискусії
щодо правильності економічного курсу України, вибору інноваційної політики.
Українські економісти посилаються на досвід кейнсіанців або марксистів,
класиків чи маржиналістів. І тут залишаємося віч-на-віч із проблемою
відсутності чіткої концепції розвитку національної економіки. Прикладом того,
що може бути, коли фіскальна й монетарна політика не узгоджуються, була
економічна криза в Україні середини 90-х років ХХ ст. – «гіпергалопуюча»
інфляція, різкий спад виробництва, збільшення кількості безробітних.
Повноцінний вихід із нинішньої кризи повинен спиратися на інноваційний
прорив в економіці, на масштабне оновлення всієї системи господарювання.
Зробити це нелегко, адже питома вага інноваційної продукції в нашій економіці
не досягає 3 %, а частка підприємств, що здійснюють технологічні інновації, менше 10 %. Проте орієнтуватися слід саме на такий шлях. Важливо
усвідомити, що для подолання спаду необхідно стимулювати великі інноваційні
проекти, здатні у разі успіху ініціювати нову хвилю зростання і зробити ставку
на ефективніші методи господарювання. Підкреслимо, що циклічна складова в
природі сучасної кризи спонукає звернутися до інноваційного оновлення
економіки країни як найперспективнішої моделі її подолання.
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СУЧАСНІ ТРЕНДИ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Визначено традиційні напрями макроекономічних досліджень у ХХ ст.
Обґрунтовується необхідність системних досліджень нових економічних явищ
та процесів, які є відображенням реалій економічного життя та розвитку
новітніх технологій у ХХІ ст.
Ключові слова: «абеноміка», боргова політика держави, інфляційне
таргетування, монетарна трансмісія, криптовалюта, міграноміка.
Макроекономіка є порівняно молодою й достатньо динамічною
економічною наукою. Вона виникла і набула здатності визначати економічну
політику держави та впливати на практику господарювання після «Великої
депресії» 1929-33 років. «Макроекономічна революція» Дж. М. Кейнса стала
закономірною альтернативою неокласичній теорії з її основним постулатом
щодо саморегулювання та самовідновлення ринкової економіки. Глибокий
довготривалий циклічний спад на межі 20-30-х рр. довів недієздатність
автоматичного ринкового саморегулювання, а теоретичні розробки
Дж. М. Кейнса щодо необхідності стимулювання сукупного попиту заходами
фіскальної та монетарної політик, боротьби із безробіттям як
загальнонаціональною проблемою, ефективного регулювання економіки через
вплив держави на окремі макроекономічні показники (загальний дохід,
споживання, заощадження, інвестиції) дали дієвий рецепт подолання кризових
явищ та виходу країни із депресії.
Послідовники Дж. М. Кейнса К. Кларк, С. Кузнєць, В. Леонтьєв,
П. Самуельсон, П. Хейне та ін. у своїх працях обґрунтували склад і зміст
важливих макроекономічних показників (національний продукт, валовий
випуск, дохід, багатство) й зробили їх розрахунки; конкретизували ряд
положень щодо концепцій кінцевого і проміжного споживання, оцінки
неринкових послуг органів державного управління, використання
міжгалузевого балансу для визначення зв'язків між галузями і регулювання
економіки на національному рівні.
Головними завданнями макроекономічної теорії ХХ ст. були:
• вивчення впливу поведінки економічних суб'єктів та економічної
політики держави на обсяги споживання, заощаджень та інвестицій, валютні
курси і рівень інфляції, торгівельний баланс;
• виявлення факторів, що визначають зміну рівня цін і заробітної плати,
обсяг грошової маси, напрям (стимулююча чи стримуюча) фіскальної та
монетарної політик тощо.
Й досі актуальними залишаються дослідження причин кон'юнктурних
коливань в економіці як у короткостроковому (діловий цикл), так і в
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довгостроковому (економічне зростання) періодах, вивчення їх впливу на
динаміку ВВП, рівень інфляції та безробіття, дослідження впливу
світогосподарських зв'язків на державний бюджет, процентну ставку,
державний борг, визначення впливу макроекономічної політики на
ефективність економіки як у коротко-, так і в довгостроковому періодах тощо.
Практичною реалізацією даних теоретичних макроекономічних
досліджень стали економічні політики «тетчеризму», «рейганоміки». Зокрема,
доктрина економічної політики уряду М. Тетчер полягала у наступному:
змінити Британію зі слабкої на впевнену в собі країну, від суспільства «дай
мені» до суспільства «зроби сам»; від Британії «сиди й чекай» до Британії
«встань і йди».
Нинішня економічна дійсність є багатоваріантнішою, швидкість її змін
випереджає темпи її вивчення. Крім того, кризові явища в економіці завжди
були підґрунтям для теоретичних проривів в економічній науці, оскільки саме
криза загострює всі суперечності, виявляє слабкі місця, розгортає
різноманітність економічних форм, створюючи можливості для глибшого
пізнання сутності економічних явищ і процесів. Реакцією на кризові явища в
економічному чи політичному житті стали нові урядові економічні політики,
наприклад, «трампономіка» у США, «абеноміка» (політика пожвавлення
стагнуючої економіки і боротьби із дефляцією шляхом штучної девальвації
національної грошової одиниці) у Японії.
Таким чином, реалії економічного життя ХХІ ст., швидкий розвиток
науково-технічного та технологічного прогресу, невпинне втручання
інформаційних технологій у суспільне й приватне життя громадян,
впровадження нових економічних політик урядів різних країн, глобалізаційні
процеси тощо вимагають ґрунтовних макроекономічних досліджень нових
економічних явищ та процесів. За переконання П. Кругмана, не можна
трансформувати економіку, не оглядаючись на світові тенденції, не розуміючи,
в яких умовах доведеться працювати з часом, які можливості слід
використовувати і розвиватися так, щоб не плестись в хвості [1].
На нашу думку, можна виділити такі сучасні тренди нових
макроекономічних досліджень:
• у фінансовій політиці: переорієнтація досліджень з управління
державним боргом на з’ясування економічної сутності та обґрунтування
значущості боргової політики держави, макропруденційні інструменти у
забезпеченні фінансової стабільності, вплив фінансових шоків на
макроекономічні параметри;
• у монетарній політиці: економічний зміст та практичні результати
застосування режиму інфляційного таргетування та відповідного механізму
монетарної трансмісії, вплив інфляційної грамотності на формування
інфляційних очікувань, економічна сутність та ймовірність впровадження
cashless economy (безготівкової економіки), феномен віртуальної валюти як
нової форми грошей;
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• у соціальній політиці: вплив міграційних потоків на ринок праці,
сучасні форми зайнятості, «міграноміка» як сучасний вид економіки тощо.
Зупинимось на деяких із вищезазначених аспектів.
Більшість дослідників пострадянського простору переважно розглядають
поняття «управління державним боргом» (УДБ), акцентуючи увагу на
негативних наслідках впливу боргу на фінансову політику країни. У той же час
поняття «боргова політика» зустрічається значно рідше і, як правило, в якості
синоніма попереднього поняття. Однак ці поняття не є синонімами, «боргова
політика держави» (БПД) є ширшим і включає в себе поняття «управління
державним боргом».
Для кращого розуміння економічної суті і практичного значення боргової
політики держави доцільно визначити спільні та відмінні риси обох понять.
Спільним є те, що обидва поняття передбачають використання комплексу
заходів держави в особі відповідних органів щодо зменшення боргової
залежності і забезпечення фінансової безпеки держави за допомогою цільового
використання позикових коштів.
Якщо основним завданням політики УДБ є погашення державного боргу
та забезпечення платоспроможності держави, то ключовим завданням БПД є
отримання найбільшого ефекту від фінансування за рахунок позикових коштів і
підвищення ефективності їх залучення. При використанні політики УДБ в
першу чергу враховуються інтереси позичальників, інвесторів і кредиторів. У
той же час БПД орієнтується не тільки на інтереси кредиторів і інвесторів, а й,
головним чином, на інтереси самої держави як представника певного
суспільства. Якщо перша політика (УДБ) націлена на вирішення поточних і
середньострокових питань наповнення бюджету, то друга (БПД) - на
стратегічний розвиток суспільства. У той час як перша політика (УДБ)
орієнтується виключно на зменшення обсягів дефіциту бюджету і державного
боргу, то друга (БПД) - на найбільш раціональну та ефективну мобілізацію,
розподіл, використання та повернення взятих державою всіх позикових
фінансових ресурсів з метою забезпечення фінансової безпеки держави і
гармонізації інтересів позичальників і кредиторів.
Звідси випливає, що «боргова політика держави» є поняттям ширшим, ніж
«управління державним боргом». Вона є складовою частиною фінансової
політики, яка координується з бюджетною, податковою, грошово-кредитною
політиками держави. На відміну від політики управління державним боргом, де
розглядаються негативні наслідки впливу боргу на фінансовий стан країни,
боргова політика держави передбачає концентрацію правильно підібраних
стратегії, в яких державний борг розглядається не з позиції тягара, а як
інструмент економічного зростання. [2, с. 232; 3, с.70]. Отже, економічна
сутність даного поняття потребує ґрунтовніших економічних досліджень.
Щодо переходу на початку 2016 р. Національним банком України до
режиму інфляційного таргетування у монетарній політиці, то ґрунтовних
теоретичних розробок з цієї проблематики теж виявляється недостатньо,
незважаючи на зростаючу увагу науковців до неї. Насамперед, незвичним є
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використання англомовного терміну «таргетування» (від англ. «targeting»встановлення мети). Потребує також додаткового пояснення для широких мас
необхідність переходу від режиму таргетування обмінного курсу (exchange-rate
targets), який тривалий час використовувався в Україні, до вищеозначеного
інфляційного таргетування (inflation targeting). Головними ознаками
таргетування обмінного курсу є встановлення фіксованого курсу національної
валюти до валюти-якоря країни, яка зазвичай має низьку інфляцію, або
визначення валютного коридору. При цьому операції центрального банку
мають бути спрямовані на забезпечення незмінності валютного курсу.
Перевагами даного режиму є можливість швидкого зниження інфляції, а також
легкість, доступність сприйняття населенням. Проте величезним недоліком
даного режиму є його залежність від зовнішніх, передусім інфляційних, шоків,
схильність до фінансової нестабільності, втрата незалежності монетарної
політики.
Сутність режиму інфляційного таргетування полягає у публічному
оголошенні кількісних цілей інфляції та зобов’язанні центрального банку
країни досягати цих цілей протягом середньострокового періоду. Рішення щодо
грошово-кредитної політики приймаються з урахуванням прогнозу інфляції.
Основним монетарним інструментом виступає процентна ставка, у
відповідності до зміни якої проводиться політика «дорогих грошей»
(підвищення процентної ставки для стримання інфляції, яка знаходиться вище
цільового рівня) або «дешевих грошей» (зниження процентної ставки при
нижчому прогнозованому показнику інфляції порівняно з цільовим рівнем).
Таким чином, через механізм монетарної трансмісії центральний банк
опосередковано впливає на такі вагомі макроекономічні показники, як ВВП та
інфляція. Безумовними перевагами режиму інфляційного таргетування є
зрозумілість цілей та меж відповідальності центрального банку, безпосередня
зосередженість його дій на внутрішні параметри національної економіки.
Таргетування інфляції було застосовано цілим рядом країн – на початку
1990-х років у Новій Зеландії, потім у Канаді, Великобританії, Швеції, в країнах
Єврозони. Першою з-поміж постсоціалістичних країн у 1998 р. цей режим
застосувала Чехія, що дало їй можливість втримувати інфляцію.
В Україні таргет інфляції на 2017 р. був встановлений спочатку на рівні
8% з відхиленням ±2%, на початку поточного року він підвищився до 9,1%, а
потім до 12,2%. На кінець 2018 року інфляція становитиме 7,3% (попередній
прогноз – 6,0%). Прогноз інфляції на 2019 рік залишився незмінним, на рівні
цілі – 5,0%.
Коригування таргету інфляції пояснюється дією протягом останніх місяців
нових проінфляційних факторів – більш активне відновлення споживчого
попиту, стрімке підвищення пенсійних виплат і мінімальної заробітної плати,
акцизів на тютюнові вироби тощо. Для зниження споживчої інфляції та
наближення її до цілі у 2018 р. НБУ прийняв рішення проводити більш жорстку
монетарну політику й підвищити облікову ставку до 13,5% річних з 27 жовтня
2017 р. [4].
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Не дослідженою з точки зору з’ясування економічної сутності,
макроекономічних ризиків та перспектив розвитку є таке новітнє явище
економічного життя як криптовалюта. Це невизнані в Україні (проте не
заборонені) та найдорожчі у світі віртуальні гроші, так зване «електронне
золото». Так, Bitcoin (біткоін)– найпопулярніша із криптовалют – коштує наразі
більше 5 тис. доларів (150 тис грн.), а вартість та сумарна капіталізація різних
криптовалют зображені в табл.1.
Парадоксом є те, що криптовалюта нічим не підтверджена, проте за неї
можна купити як товарну продукцію, так і оплатити навчання. Так, в
Університеті прикладних наук м.Люцерне (Швейцарія) активно вивчається
технологія блокчейна, що сприяло прийняттю рішення про впровадження
можливості здійснення платежів за навчання у біткоінах. Компанія The Future
of Mining (TFOM) з Майямі будує на півночі Швеції поблизу міста Ельвсбюн
великий майнінговий дата-центр, який буде спеціалізуватися на блокчейнтехнологіях.
Таблиця 1.
Вартість та сумарна капіталізація різних криптовалют у жовтні 2017 р.
Вид
Вартість, дол.
криптовалюти
Bitcoin
5705
Ethereum
327
Bitcoin Cash
330
Dash
300
Litecoin
62
Джерело: складено за [5]

Сумарна капіталізація,
млрд. дол.
95
>31
5,5
2,2
3,3

Таким чином, нам необхідно стежити за світовими трендами,
досліджувати природу криптовалюти, визначити її перспективи та ймовірні
загрози (чи не є грандіозною аферою світового масштабу), сформувати позицію
щодо її регулювання в Україні і не втрачати шанс для використання нових
технологій та інновацій у фінансовому секторі
Термін «міграноміка» виник через поєднання понять «міграція» та
«економіка». Важливість даного напрямку макроекономічних досліджень
пояснюється тим, що в період системної кризи української економіки протягом
2013-2016 рр. відбулася масова еміграція трудових ресурсів. Це спричиняє
«відтік мізків», скорочення кількість працездатного населення, відплив
людського капіталу, зменшення обсягів випуску продукції. Розвиток світової
економіки завжди супроводжувався міграційними процесами. Але якщо раніше
(приблизно до початку 90-х рр. ХХ ст.) мігранти рівномірно розподілялися між
розвиненими країнами та тими, що розвиваються, то із лібералізацією
економічних режимів та посиленням глобалізації, скороченням рівня
народжуваності та старінням населення міграція прискорилася й спрямувалася
в основному в розвинені країни. За даними Світового банку, у 2016 р. у 57
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країнах із високим доходом іммігранти в середньому становили 26% населення,
а в топ-10 країн світу — 36% [6]. Відплив людського капіталу з України
набуває дедалі загрозливіших масштабів. Найбільшими країнами-хедхантерами
(headhunters – «мисливець за головами») є США, Канада. Головною країноюреципієнтом української робочої сили є наразі Польща. На початку 2017 р.
дозвіл на роботу надано майже мільйону українців (950 тисячам осіб). Через 5
років Німеччина і Нідерланди можуть запропонувати вже 5 млн вакансій.
Привабливими з точки зору трудової міграції є рівень доходів, умови праці, а
також можливість у подальшому отримати посвідку на проживання у країнах
ЄС.
Нам необхідно здійснити відповідні дослідження динаміки ринку праці як
на макро-, так і на мегаекономічному рівні, вивчити досвід розвинених країн
щодо створення системи залучення, відбору та утримання іноземних мігрантів,
а також створити сприятливі умови для інтеграції внутрішніх мігрантів,
розвитку національного людського капіталу та використання його в межах
національної економіки.
Таким чином, пропонуємо проводити ґрунтовні макроекономічні
дослідження за вищеозначеними та іншими напрямами, враховуючи такі
критерії: «цікавинка» (наскільки актуальною і захоплюючою є проблема);
корисність (практична значущість отриманих результатів); науковість
(використання наукового інструментарію для отримання результату);
витонченість (естетичність отриманих результатів). Сучасні наукові
макроекономічні дослідження мають відповідати всім чотирьом критеріям.
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СИСТЕМНЕ МАКРОЕКОНОМІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
Наукове повідомлення про введення та обґрунтування наукової категорії
«системне макроекономічне середовище».
Ключові слова: макроекономіка, макроекономічне моделювання,
макроекономічні інструменти, системне макроекономічне середовище,
індикатор зрілості, еволюційна економіка.
На сучасному етапі еволюції світової економічної системи формування
системного макроекономічного середовища (СМС) є актуальним завданням для
країн з ринками, що розвиваються.
Ще до світової фінансової рецесії 2008-2009 рр. наукове питання про СМС
як в позитивній так в нормативній економіках окремо не розглядалося. Не було
проблеми, для вирішення якої потребувалося б створювати такий теоретичний
інструментарій. Макроекономічне середовище розглядалося в інших аспектах
як: просто макроекономічне середовище; інструменти макроекономічної
політики,
системи
статистичного
обліку
(SNA);
певних
набір
макроекономічних механізмів тощо – як певна частина або аспект національної
економіки, але не як цілісна система, що формує виклики для розвитку.
Після світової фінансової рецесії (2008 р.) ситуація змінилася. Зміни
виразилися в появі нових явищ:
- зростання грошової пропозиції не викликало інфляції;
- інфляція не виникала навіть за умови «силового» накачування економіки
грошима;
- збільшення грошової пропозиції стало одним із основних антикризових
заходів центрального банку (на відміну від рестриктивної політики, що була
традиційною в кризових ситуаціях до цього).
Цей перелік не є повним. В ньому наведено лише деякі чинники, що
пояснюють характер зазначених змін. Важливо, що всі ці зміни торкнулися
лише розвинених економік, таких як США, ЕС, Японії. Другим зауваженням є
те, що ці зміни віддзеркалювали їхній системний характер. Наслідком цих змін
стала можливість використання активної монетарної політики в широкому
діапазоні, практично без обмежень щодо побоювання інфляційних ризиків. Як
наслідок, в цих трьох країнах упали до нуля процентні ставки – і ринкові, й
інструменти центральних банків.
Більше того, терміном, що перевищував середньостроковий економічний
цикл (більше 5-ти років), в економіці США ФРС (центральний банк США)
здійснювала кілька раундів політики кількісного пом’якшення (QE) (2008-2014
рр.). Важливо розуміти, що політика кількісного пом’якшення це не просто
м’яка монетарна політика, а політика посиленої грошової пропозиції. І ця
політика в економіці США не викликала інфляцію, навпаки, мала позитивний
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результат і вивела економіку США з рецесії. І по теперішній час в економіці
США низькі рівні інфляції і безробіття. Саме тривалість описаного процесу
говорить на користь фундаментальності явища. До цього описуваного періоду
надм’яка монетарна політика в будь-якій економіці, без виключення, тривала
лише короткостроковий період (зовнішній лаг, за межами якого ціни стають
гнучкими) – в залежності від рівня розвитку економіки – від 3-х до 18-ти
місяців.
І ми навіть не торкнулися ще двох чинників збільшення ліквідності –
зростання активів центральних банків та зниження облікової ставки та ставки
відсотка за федеральними фондами.
Так, що це було не окремим випадком, а закономірним явищем. Ще більш,
ніж економіка США, це продемонструвала економіка ЄС і політика ЄЦБ
(центрального банку ЕС). ЄЦБ, на відміну від ФРС, на перших кроках не
здійснював політики кількісного пом’якшення й зазнав невдачі – рецесія
посилилася економіками південних країн ЄС (Грецією, Італією, Іспанією й
Португалією). І лише перехід ЄЦБ на політику кількісного пом’якшення дещо
вправив ситуацію, хоча і з запізненням.
Цей останній приклад з ЄЦБ, а також всі інші випадки (крім США, ще й з
Японією) свідчать на користь зазначених змін у світовій економічній системі,
завдяки яким вдалі спроби центральних банків локалізувати кризу збільшенням
грошової пропозиції були повною мірою адекватними ситуації.
Світ перейшов до нової якості. Розвинені економіки перестали реагувати
зростанням інфляції на зростання грошової пропозиції. Для них перестав діяти
ефект Фішера. В них більш повною мірою запрацювали механізми економічної
самоорганізації економіки. Як довго буде таке можливим і чи є це еволюційно
безповоротним процесом – окремий предмет для дослідження. Але ми маємо
відповісти на запитання: 1) що це нам дає? і 2) що стало причиною таких змін?
Почнемо з другого запитання, - що стало причиною таких змін?
Відповідь на нього лежить у площині еволюції механізмів розвитку. Ми
маємо розуміти, що економічний розвиток є наслідком не тільки державних
стратегій, але й чинника, що сприяє реалізації цих стратегій – економічних
механізмів (у т.ч., самоорганізації). З часом в результаті розвитку економічна
система ускладняється, все більше на економічну поведінку людей впливають
базові умови, що формуються грошовими та фінансовими ринками: процентні
ставки, валютні курси, фінансові потоки, заробітна платня. До них треба додати
особливу етику. Всі ці чинники й формують умови самоорганізації економіки.
Згодом всі вони впорядковуються і стають за висловом Й. Шумпетера
«командним пунктом з управління розвитком». Все це разом із
макроекономічними інструментами формує системне макроекономічне
середовище. У кінцевому підсумку більш успішна реалізація управлінських
функцій розвитку стає наслідком створення у великій кількості виробництв, які
зрослою пропозицією придушують інфляцію.
Що це нам дає?
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Із
розвитком
досягається
певна
автономність
системного
макроекономічного середовища. А при більш високому рівні його розвитку
зростає й ефективність управління інноваційним розвитком в економіці взагалі
і певна незалежність від інструментів державного управління економікою.
Розуміння системного макроекономічного середовища як: цілісної системи;
об’єкта і суб’єкта управління економічними системами; як системи, що створює
можливості для інноваційного розвитку і яке сприяє реалізації інновацій.
Для даної парадигми техніко-економічного розвитку розвинені країни
світу першими підійшли до стану, коли СМС як цілісна система завершило своє
формування, а в країнах, що розвиваються – ще ні. Але ми ще маємо витратити
зусилля та час, щоб до кінця дослідити феномен СМС. Тому що в СМС
відбуваються процеси управління розвитком відбуваються в економіці більшою
мірою на основі самоорганізації.
Але вже зараз стало очевидним, що недостатньо розвинене СМС, додає
труднощів у розвиткові економіки. Обмеженість процесів самоорганізації
економіки, в країнах другого та третього ешелонів вимушено компенсуються
активними державними та обмежувальними монетарними інструментами.
Через це слабкість СМС супроводжується в країнах другого ешелону
зростанням процентних ставок, підвищеною чутливістю грошової пропозиції
до інфляції, волатильністю показників на валютно-фінансових та товарних
ринках. Вони гальмують інвестиційні процеси, небажано змінюють їхню
структуру, пригнічують розвиток малого та середнього бізнесу, стимулюють
олігархат та монополії і багато інших соціально-економічних проблем.
Важливою ознакою слабкої розвиненості економічної системи є слабкість
її системного макроекономічного середовища. Так як СМС грає важливу роль в
управлінні інноваційним розвитком економіки, то його нерозвиненість тягне за
собою нерозвиненості економічної системи в цілому.
А розвинене системне макроекономічне середовище, навпаки, сприяє
прискореному економічному розвиткові через те, що в ньому процеси
самоорганізації економіки вивільнені від обмежень, що виникають під час
використання фіскальними, монетарними та валютними інструментами для
антикризових заходів та для управління процесами розвитку.
Тобто, для країн із ринками, що розвиваються викристалізувався новий
виклик – розвиток системного макроекономічного середовища має стати
самоціллю. В силу його значимості, розвиток СМС має стати предметом
стратегій розвитку економіки.
Системне макроекономічне середовище визначається нами (рис. 1) як:
- середовище, що формується грошовою, валютною та фінансовою
системами та їхніми ринками; а також цінами товарних ринків та ринку праці;
- середовище опосередкованого впливу інструментів макроекономічної
політики (монетарних, фінансових, валютних) на суб’єктів господарювання.
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Центральний банк

Держава, уряд

Зворотні
зв’язки

Системне макроекономічне середовище
Зворотні
зв’язки
Суб’єкти господарювання

Рис. 1. Системне макроекономічне середовище як проміжна передавальна
ланка впливу держави та центрального банку на економіку.
На рисунку 1 СМС представлено спрощено – в якості передавальної ланки
загальнодержавного опосередкованого впливу на економічну систему.
«Держава» тут впливає інструментами макроекономічної політики.
«Центральний банк» – інструментами монетарної і валютної політики.
«Системне макроекономічне середовище» – власне передавальна ланка.
СМС, сформоване грішми, фінансами інституційних одиниць, валютою як
носіями грошових, фінансових та товарних потоків (а також ринками грошей,
фінансів, валюти), у яких відсоткові ставки, наявні доходи та валютний курс є
основою для прийняття рішень суб’єктами господарювання
Становлення та еволюція СМС
Становлення СМС стало підсумком тривалої еволюції економічних систем.
На нашу думку, воно виникло із появою держави, грецьких полісів, містдержав. Також – із появою трансконтинетальної торгівлі між Китаєм та Римом
– Великим шовковим шляхом. І довгий час існувало у «згорнутому», стані,
коли всі функції управління державою були в руках єдиного інституту
монархії. За цей час формувалися важливі його підсистеми. Найшвидшими
темпами зміни СМС відбувалися протягом останніх років.
Заключну
майже
200-річну
фазу
формування
системного
макроекономічного середовища ілюструє рис. 2.
В якості індикаторів динаміки формування СМС на заключних етапах його
еволюційного розвитку, на нашу думку, можуть бути використані періоди дії
закону Сея та ефекту Фішера [4, с. 104], оскільки вони віддзеркалювали зміни
системних характеристик стану розвитку СМС та відповідних ним базових
умов для політичних інститутів.
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Період 1.
Працює закон Сея: все, що
вироблене, буде спожито
Перевиробництво не
можливе

1804

Y= f (K,L)

Період 2.

Період 3.

Працює ефект Фішера:
надмірна грошова пропозиція викликає інфляцію.

Зріле системне
макроекономічне
середовище.

Припиняє працювати закон
Сея: перевиробництво
можливе

Припиняє
працювати
ефект Фішера
2008

1928

Таргетування інфляції

t

Надм’яка монетарна політика,
що не викликає
інфляції

Рис. 2. Періоди еволюційного формування системного
макроекономічного середовища.
Системне середовище
Поняття СМС важливе для ілюстрації механізму реалізації взаємних
впливів підсистем національної економіки та її реакції на дію інструментів
макроекономічної політики. Оскільки без спеціальної макроекономічної
підготовки важко розібратися у великій кількості комбінацій реакції
економічної системи на зміни значень валютного курсу, відсоткових ставок
тощо. Введенням поняття «системного середовища» ми припустимо спрощуємо
і систематизуємо модель, не порушуючи внутрішнього змісту категорій, що до
неї увійшли.
Деякі висновки
1. Категорія «системне макроекономічне середовище» національної
економіки (СМС) полегшує розуміння того, чому для визначення
результативності антикризової політики достатньо опису переважно
монетарних, фіскальних та валютних інструментів.
2. Вплив зазначених інструментів відбувається «полі» передаточних
трансмісійних та адаптивних механізмів національної економіки, для яких
важливо передусім функціонування ринків вищого рівня (фінансового,
грошового,
валютного),
що
розглядаються
у
рамках
обмежень
макроекономічних моделей і функцій.
3. Для країн із ринками, що розвиваються викристалізувався та став
рельєфним новий виклик – розвиток системного макроекономічного
середовища має стати самоціллю. В силу його значимості, розвиток СМС має
стати предметом стратегій розвитку економіки
4. Обґрунтування категорії системного макроекономічного середовища тут
подано у форматі позитивної економіки. Їх розгляд у форматі нормативної
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економіки та рекомендацій для політиків значною мірою здійснений нами у
попередніх публікаціях [1], [4].
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IMPACT OF FDI ON ECONOMIC GROWTH IN IRELAND
Through an analysis of the overall macroeconomic significance of foreignowned sector and some of its key features, this paper contributes to an understanding
of the significance and impact of FDI on economic growth.
Key words: FDI, economic growth, Ireland.
Irish economic growth process has been an interesting phenomenon for several
decades. During the period of membership of the European Union, in just one decade,
it has evolved from a country with the lowest level of development in that group into
the fastest growing economy. In 1988, The Economist published a report on Irish
economy "The poorest among the rich"1. Nine years later the world described Ireland
as "the shining light of Europe"2, perceiving the rapid development of this economy.
In comparison to the dynamics of development of Asian countries, Ireland became
known as the Celtic Tiger and the scale of success made the modernization process in
this country an economic miracle. The spectacular rebuilding of the economy after
the crisis induced Paul Krugman to call it “Leprechaun economics”3.
There were many determinants of economic growth and development in Ireland,
among which are: inflow of FDI, inflow of EU funds. Another important issue is the
role of the state, which is of a discussion nature. Moreover all these factors are
complementary.
The main aim of the article is to analyze the impact of FDI on economic growth
in Ireland. The main hypothesis is that: Economic growth in Ireland after 1973
depended on FDI. The auxiliary ones are that: The FDI in Ireland are exportoriented. FDI inflows are associated with favorable to economic activity state policy.
FDI inflows have been largely driven by state policy aimed at attracting foreign
direct investment. In the late 1950s, Ireland, moving away from protectionist policies,
adopted an export-led growth strategy. The Irish Industrial Development Agency
(IDA), played a key role in attracting foreign investors. IDA's purpose was to actively
promote Ireland as a location for FDI. This institution was looking for investors,
offering them comprehensive assistance, good infrastructure, and in return for
creating a specified number of jobs within the given deadline - grants, training and
even subsidies. It should be noted that the IDA's actions would not have been so
effective if the simultaneous effective use of EU Structural Funds was made, which
A Survey of The Republic of Ireland. Poorest of The Rich, “The Economist” 1988, 16th
January (source: http://www.economist.com, May 2013).
2
Europe’s shining light, „The Economist” 1997, 17th May (source:
http://www.economist.com, May 2013).
3
Leprechaun
economics,
(source:
https://twitter.com/paulkrugman/status/752841032870551552, October 2017).
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was intended, inter alia, to train workers recruited by foreign-invested companies
investing in Ireland1.
FDI inflows were mainly concentrated in high technology (computer and
electronic), pharmaceutical and financial services sectors. The inflow of FDI to these
sections of the economy has positively affected the structure of the Irish industry and
services, and has modernized the economy in a structural way. The huge share of
total FDI were from the United States, with the purpose of export to the EU market.
As a result of the large scale of capital flows between these countries, the United
States has become one of Ireland's most important trading partners. The largest part
of Ireland's exports were made by companies with foreign capital, including in
particular the US2.
The increase in Ireland's economic openness, which followed the economic
development process, not only increased the flow of international capital in the form
of FDI but also the developed Ireland’s foreign trade. Turnover of foreign trade
increased dramatically throughout the analyzed period. In 1973 they accounted for
51% of GDP, between 1995 and 2007 exports and imports totaled more than 100% of
GDP, immediately before the crisis rose to 156% of GDP and to 222% GDP in 2016.
In addition, throughout the analyzed period, foreign trade in relation to GDP was
higher in Ireland than in the EU on average. The phenomena described here confirm
the relatively high dependence of Ireland's economy on foreign trade. Moreover, the
share of foreign trade in GDP and, at the same time, a relatively high growth rate of
GDP imply that the development of foreign trade was an accelerator of Ireland's
economic development. The above statement is also reflected in the changes in the
geographical structure of foreign trade, especially in the growing share of trade with
the United States, with the greatest inflow of FDI.
An econometric study was conducted to identify the causes and results of the
development processes in Ireland, focusing on the analysis of causality in the Granger
sense. The method developed by Toda and Yamamoto has been used for causal
testing, which has the advantage of being able to investigate causality for integrated
series. For this purpose, testing of variables for integration and cointegration was
performed at first and secondly a dynamic error correction model was developed.

1

Among the factors that have contributed to making Ireland an attractive place to locate FDI,
there is a mutual dependency between FDI inflows and EU funds. IDA provided training grants that
were used to train employees employed by branches of companies with foreign capital. In addition,
IDA offered such companies employment grants that were eligible for EU Structural Funds. In
addition, IDA also provided assistance to cover the costs of research and development. See. More
on the role of IDA in attracting foreign investors in: R.Mac Sharry, P.A.White, The Making of the
Celtic Tiger. The Inside Story of Ireland’s Boom Economy, Mercier Press 2000, pp. 180-182.
2
A number of factors have made Americans choose Ireland as a location for FDI. Ireland was
a prime location for: geographical location (between the EU and the United States), English
speaking society, highly qualified young labor force, stable political and economic situation. See.
F.Barry, J.Bradley, FDI and Trade: The Irish Host-Country Experience, „The Economic Journal”
1997, vol. 445, p. 1805.
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The estimates of the long-term and short-term equation suggest that, given the
combined effect of variables (from the current and previous periods), trade had the
biggest impact on GDP in both long and short term. According to the impact of
variables from the current period, the biggest impact on GDP had FDI both in short
and long term. In addition, only in the short term model, there was the positive
impact of changes in net inflows of European Union funds to GDP changes,
reflecting the short-term demand effects of rising global spending. As mentioned
earlier in the long-term model, the impact of net revenue from the European Union on
GDP has turned out to be negligible, explaining the difficult to measure impact on the
country's economic potential and thus on Ireland's economic development.
The results of Granger's causality study with Toda and Yamamoto approach
suggest that changes in foreign trade are the cause of GDP changes. On the other
hand, GDP changes are the cause in Granger's sense for FDI change and FDI change
is the cause in Granger's sense for trade changes and changes in net revenues from the
European Union. The results of causality analysis indicate the existence of indirect
causality between changes in GDP and changes in FDI. These relationships are
unidirectional. Moreover, the results of the Granger causality with the method of
Toda and Yamamoto test confirmed previous conclusions about the export-oriented
nature of FDI.
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ФІНАНСОВІ КРИЗИ: ПОВЕДІНКОВІ ПАРАДИГМИ ТА
ФІНАНСОВИЙ СИНКРЕТИЗМ
На підставі когнітивного аналізу фінансової політики України зроблено
тезове узагальнення про роль держави у стабілізації макроекономічних
процесів. Визначено роль ендогенних та екзогенних факторів у еволюціонуванні
поведінкових парадигм фінансових інвесторів. Висловлено припущення щодо
неспроможності сучасних грошей повноцінно виконувати функцію утворення
скарбу та представляти абстрактну форму багатства. Пропонується
поглиблено вивчати явище фінансового синкретизму для забезпечення
стабільності ділової активності економічних суб’єктів, визначення сучасних
форм прояву багатства та пояснення економічної природи сучасних
фінансових криз.
Ключові слова: фінансова криза, фінансова політика, фіскальні
інструменти, фасцинація, фінансовий синкретизм.
Проблеми циклічності економічного розвитку України досліджувались
нами у двох попередніх роботах [1; 2], у рамках розробки тематики пов’язаної з
формуванням ефективної фінансової політики держави, що дозволило певним
чином перевірити застосування на практиці кейнсіанської тези про роль
держави, як стабілізатора макроекономічних процесів та необхідності
покладання на неї зобов’язань проводити антициклічну фіскальну політику в
періоди економічного спаду, а особливо в періоди рецесії.
У зв’язку з цим з’явилась потреба синкретичного1 осмислення фінансових
процесів, що вирізняють сучасні фінансові кризи від тих, які відбувались, як
самостійні явища, на початку індустріального розвитку в ХVIII-XIX століттях
та характеризувалися перевищенням обсягів виробництва відносно
платоспроможного попиту, а втрати від кризи представляли собою фізичне
знищення матеріальних благ, зростання безробіття та зниження доходів.
Серед основних причин фінансових криз, що сталися після 1990 року2, ряд
зарубіжних та вітчизняних економістів [5; 6; 7; 8] називають регулювання
ліквідності в економіці США, за рахунок:
Синкретизм (від лат. syncretismus — поєднання) – комплексний прояв несумісних та
непорівнюваних явищ.
2
Основні кризи після 1989 року:
• 1989-1990 кредитно-ощадна криза в США;
• 1990 – падіння цін на японські активи;
• 1990-1993 валютно-банківські кризи в країнах Європейського союзу (банківські кризискандинавська, шведська та фінська; «чорна середа» 16.09.1992р. та валютні кризи
спричинені розбалансуванням ЄС у
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- завищеної оцінки різних активів і в першу чергу нематеріальних активів;
- складність оцінки суспільної корисності та реальної вартості благ, які
закуповує держава для власних потреб;
- формування валютних резервів Китаю та нафтових фондів країн Перської
затоки.
Як бачимо, характеристики сучасних криз помітно відрізняються від
класичних, перш за все тим, що вони не мають:
1) циклічних повторень, а набувають характеру затяжної рецесії [1, c. 31];
2) внутрішніх стабілізаторів відновлення економіки [1, c. 29].
Необхідно визначити, що однією з найбільш важливих метаморфоз
сучасних фінансів є швидкий розвиток ринків похідних цінних паперів, які за
допомогою маркетингових технологій створюють фасцинаційний ефект на
потенційних інвесторів щодо підтримання високого самозростаючого рівня
доходності фінансових активів, відірваних від реальних господарських процесів
і явищ. Ще більш відірваними від реальної економіки є ринки віртуальних
інструментів криптових хедж-фондів, що набули особливого поширення в
останні декілька років та підтримуються патологічним потягом до азартної гри.
Природна сутність таких процесів вміло маскується в теоріях
інформаційної асиметрії та фінансової ефективності, а отже поведінка дрібних
інвесторів все більше підпорядковується засобам фасцинаційного1 впливу, що
продукують маніпулятивно-спотворене відчуття ейфорії у різних типів
інвесторів від самого факту володіння маніакально нав’язаним активом, без
усвідомленого розуміння його істинної якості та вартості.
Так, когнітивний аналіз фінансової політики в Україні за період 1991 - 2015
років доводить, що функціональність держави у сфері економіки обмежується
значним політичним впливом, як законодавчої, так і виконавчої гілок влади,
завдяки використанню одноособової або одночасної дії фіскальних
інструментів – інфляції; валютного курсу; облікової ставки національного
банку; податків; тарифів на послуги державних монополій; квазіфіскальних
операцій; встановлення ринкових бар’єрів для експортно/імпортних операцій;
економічних та соціальних трансфертів; бюджетного дефіциту; державного
боргу; прихованих показників – чисельності населення, демографічних втрат та
безробіття і т.д.
Разом із тим, виокремлення ендогенних та екзогенних факторів впливу на
зростання економіки України, дозволяє встановити, привалювання політичних
• 1994-95 - Економічна криза в Мексиці та Аргентині.
• 1997-98 - 1997 рр. Економічні кризи в Таїланді, Малайзії, Південній Кореї, Індонезії,
Філіппінах, що отримали назву «Азіатська фінансова криза», спричинені девальвацією та
банківськими кризами.
• 1998 - фінансова криза в Росії, Україні , інших пострадянських країнах та Бразилії.
• 2005-2006 – цементна криза в Росії.
• 2007-2008 глобальна фінансова криза.
3
Фасцинація – ефект, викликаний спеціальним впливом інформації, що проявляться у
поширенні психологічної залежності.
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та фінансових чинників над технологічними, що неминуче приводять до
короткострокових флуктуацій через особистісно-діяльнісний підрив ринковими
силами ефективного контролю за кругообігом капіталу, який спричиняє
невідповідність швидкості обігу, «продуктивного» та «фіктивного» капіталу (у
Марксовій термінології).
В останні три десятиліття (1990-2015 рр.) структура продуктивного
капіталу суттєво змінилася у своєму якісному змісті, а саме - через зростання в
його структурі обсягу нематеріальних активів, без чітких обмежень щодо
термінів їх амортизації. При цьому, складність розуміння таких процесів
обтяжується еволюціонуванням поведінкових парадигм, зокрема особистіснодіяльнісного та діяльнісного підходів у напрямку ідеалізації фінансових
інновацій, спрямованих на швидку монетизацію завищеної вартості
нематеріальних активів через спотворення процесу амортизації капітальних
інвестицій, таким чином, що їх середньозважений період не перевищує 3-х
років. Це призводить до суттєвих диспропорцій у відтворенні реальних активів.
За таких обставин, щоб завуалювати неякісні реальні активи, а частіше за
все, щоб прикрити операції із амортизації «пустих» активів, які видаються за
інноваційні продукти, фінансова індустрія фондового ринку, змушена постійно
продукувати нові похідні фінансові інструменти, які функціонують за
лотерейним принципом – велика кількість дрібних виграшів з доходністю
активу нижчою за безризикову для конкретного ринку та мізерною кількістю
виграшів з рівнем доходності вищим за світовий середньоринковий, які активно
рекламуються на конкретному ринку, завдяки постійному приросту
середньозваженої ціни таких активів.
З одного боку, такі поведінкові ефекти, підвищують попит на готівку та
зумовлюють зростання кількості спекулятивних операцій на фінансових
ринках, а з іншого – реальні активи, у формі основних засобів з терміном
використання понад 5 років, не спроможні ефективно відновлюватися за
рахунок амортизаційних коштів, через втрату їх здатності зберігати вартість.
Вже сьогодні провідні наукові економічні школи стурбовані тим, що серед
основних причин сучасних фінансових криз, варто визначати – дезорієнтацію
економічних суб’єктів відносно поняття «багатства» та ймовірніше за все,
не можливістю сучасних грошей у повній мірі виконувати функцію утворення
скарбу [3, с. 140] зі здатністю тривалий час бути засобом збереження вартості й
представляти абстрактну форму багатства.
Наше припущення, знаходить підтвердження в праці професора
Каліфорнійського університету Берклі Баррі Эйхенгріа [4, с. 231-232], який
вважає, що після відміни золотого стандарту, більшість визнаних економістів у
своїх моделях макроекономічної рівноваги спрощено розглядають економічні
часові лаги, як рецисивні та інфляційні розриви, а відтак і заходи урядів, щодо
макроекономічної рівноваги не досягають своїх цілей.
Зрозуміло, що жодна сучасна країна, яким би потужнім ресурсом вона не
володіла, неспроможна самотужки підтримувати на внутрішньому ринку
фіктивний обіг капіталу національних компаній з переоціненими
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нематеріальними активами, без контролю ринків збуту такої продукції,
наприклад через державні закупівлі чи створенням преференцій на
міжнародних ринках. Це стосується не тільки фондових активів
високотехнологічних галузей, а й аграрних, сировинних та переробних
компаній.
Збитки від обігу переоцінених (недооцінених) фондових активів
потребують заходів фіскального перекладання таких втрат з ринку капіталу, на
ринок грошей, а з ринку грошей на непрямі податки та/або зниження вартості
оплати праці при одночасному зростанні безробіття та/або відтермінуванні
виконання соціальних та пенсійних зобов’язань тощо.
Відповідно національні компанії змушені конкурувати або вступати в
локальні, регіональні, національні та транснаціональні ринкові альянси для
концентрації ринкової влади з метою отримання можливості формувати
фіскальну політику і легально контролювати розподіл ринкових преференцій.
Такі альянси забезпечують не тільки умови для розвитку інтегрованих
структур, а й створюють публічні фонди для фінансування діяльності
громадських організацій, які дозволяють маніпулювати думкою електорату
заради отримання необхідної кількості електоральних мандатів у органах влади
усіх рівнів.
Відтак, саме фінансовий синкретизм пояснює прояви синергетичного
ефекту від політичної та фінансової комплементарності у поширенні
деструктивного впливу на макроекономічний розвиток держави.
Перспективи подальших досліджень полягають у поглибленій розробці
методології фінансового синкретизму, як особливого економічного явища, для
вирішення питань пов’язаних із зниженням негативного впливу економічних
циклів на стабільність ділової активності економічних суб’єктів та визначення
форми прояву їх багатства.
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ЕВОЛЮЦІЯ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА АЛЬТЕРНАТИВНІ
МОДЕЛІ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ
Історично зміни способів виробництва відображалися у певних концепціях
та теоріях. Сучасна еволюція економічної теорії повинна віддзеркалювати
зміни в світовій економіці та фінансах. Визначено сучасні зміни світової
економіки. Виявлені теоретичні та прикладні аспекти еволюції до
альтернативних форм банківських послуг, доступу до фінансів.
Ключові слова: глобальна економіка, кризи, банківська діяльність,
альтернативний доступ до фінансів.
Стан економічної науки та її суспільна корисність визначається під
впливом як об’єктивних економічних змін, так і адекватності методології та
висновків науки реальним процесам.
Історичний процес зміни способів виробництва та економічних політик
знаходив своє відображення в різних теоретичних підходах. Дрібнотоварне
виробництво було об’єктом для меркантилізму, промислова революція та
індустріальне виробництва давали поштовхи для формування класичної
економічної теорії. Випереджаюче зростання фінансової сфери та ролі грошей в
економіці в ХХ ст. вплинули на зміст монетарної теорії та концепцій
фінансових криз. Нестабільність економіки та зростання ролі держави знайшли
своє трактування у кейнсіанській теорії. Ускладнення економічних і суспільних
процесів, потреба у дієвому державному регулювання обумовили поширення
інституційних концепцій. Роль особи та мотиви її діяльності лягли в основу
концепцій поведінкової економіки та фінансів.
Непрогнозовані та масштабні кризові процеси початку 2000-х років
обумовили поширення у науковій літературі та суспільних настроях враження
про сучасний стан економічної теорії як кризовий або концептуально
непродуктивний. Причини вбачаються в тому, що в останні 15-20 років
проявилась нездатність різних теоретичних шкіл передбачити та пояснити
суперечливі процеси світового господарства, системні зміни глобальної
економіки та фінансів, виробити рекомендації щодо необхідних реформ.
Сучасні зміни технологій, глобалізація створення та розподілу вартості,
прогрес інформатизації обумовлюють структурні зміни всіх сфер діяльності. Це
повинно знайти своє відображення у модернізації економічних концепцій.
Паралельно відбувались зміни у викладанні економічної теорії та інших
економічних наук в університетах. Кількість студентів на навчальних
програмах з “Economics” значно скоротилась, в багатьох університетах
розвинутих країн такі програми були закриті. За оцінками неформальних мереж
викладачів та студентів США та Великої Британії, основними причинами стали
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переважання теоретико-нормативних курсів – вивчення класичної теорії,
кейнсіанства, інституціоналізму, монетаризму, – а не реальних процесів,
падіння попиту з боку роботодавців та інші. Одночасно виникають нові
програми та навчальні технології. Університетська освіта поєднує процеси
отримання знань та освоєння аналітичних і професійних навичок.
Сучасні виклики для економічної теорії повязані зі змістовними,
структурними змінами в формах економічної та фінансової діяльності, їх
соціалізації на основі зміни ролі інформації. Такі процеси відбуваються на фоні
економічних та фінансових транформацій світогосподарських процесів.
Найбільш суттєвим чинником сучасної еволюції світової економіки стала
глобальна фінансова криза 2008 року, що обумовила банківські кризи в
багатьох країнах, падіння обсягів і темпів економіки та міжнародної торгівлі.
Найбільш суттєвими суперечливими наслідками глобальної кризи стали:
- повільне та нестійке поновлення світового економічного зростання, його
диференціація в різних країнах;
- падіння цін на базові товари на міжнародних ринках (нафта, природний
газ, добрива, залізна руда, зерно та інші);
- стагнація внутрішнього та іноземного інвестування економік;
- значні коливання курсів валют
- нагромадження «токсичних» активів та проблеми ліквідності банків,
суперечливе відновлення та зміна умов міжнародної банківської діяльності,
поширення альтернативних методів фінансування економіки та інновацій;
- посилення ризиків та нестабільності міжнародних та національних
фінансів.
З урахуванням таких наслідків та технологічних інновацій можна виділити
певні системні зміни сучасної економіки та фінансів:
- формування невизначеного періоду глобальної нестабільності, очікувань
можливих економічних, фінансових, банківських криз та посилення їх
трансграничного впливу. Наслідками економічних і фінансових криз є
збільшення зовнішнього боргу та економічна стагнація, що негативно впливає
на фінансові та банківські системи;
- транскордонне поширення періодичних міжнародних фінансових криз:
наприклад, глобальна фінансова криза 2008 рр. вплинула на виникнення
європейської боргової кризи з 2011 р.;
- європейська боргова криза виявила роль міжнародних фінансових
ринків у поширенні наслідків перед дефолтного стану Греції на стабільність
євро, ліквідність провідних європейських банків, загострення суверенних
боргових проблем Італії, Іспанії, Кіпру та інших;
- відбулися банківські кризи в ряді європейських країн (Ісландія, Ірландія,
Іспанія, Італія) в 2010-2015 рр. в силу нагромадження прострочених кредитів,
що обумовили трансформацію їх дочірніх банків в інших країнах;
- подолання кризових процесів, відносна стабілізація в Греції та інших
країнах неможливі на національному рівні, були досягнуті завдяки спільним
програмам допомоги МВФ, Євросоюзу та Європейського центрального банку.
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- нагромадження боргів у світі: за розрахунками МВФ, загальний обсяг
боргів нефінансових корпорацій (держави, домогосподарств та компаній) у
світі досяг 152 трлн. дол. США, що складає 225 % світового ВВП, зросли
суверенні та корпоративні борги розвинутих країн, рівень і темпи зростання
кредитної заборгованості в Китаї досяг критичної межі. [1, p.12]
- довгий період історично низьких процентних ставок центральних банків
розвинутих країн та проведення ними політики «кількісного пом’якшення
грошей» обумовили зниження маржі банків та їх доходів від кредитування.
Відзначені процеси ускладнюють умови для традиційних фінансових
інституцій, відбувається формування та практичне поширення альтернативних
моделей банківських послуг.
Методологія та теоретичні підходи до аналізу альтернативних моделей
банківських послуг повинні враховувати їх динамічність, складність та
«інтегральний» характер, що відображає взаємодію соціальних, інституційних,
економічних та фінансових аспектів. Альтернативними можна вважати такі
моделі банківських послуг, що надаються нетрадиційними банківськими та
іншими фінансовими інституціями або шляхом прямого доступу споживачів
(де-посередництво) на основі сучасних інформаційних технологій.
Теоретичні засади аналізу альтернативних форм фінансування виходять з
класичної економічної теорії, інституціоналізму та поведінкових наук.
Еволюція монетарних інституцій, поширення небанківських фінансових послуг
та доступ до фінансування в сучасних умовах є предметом дослідження кількох
теоретичних напрямків.
Класичні підходи до аналізу фінансових ринків – теорії раціональних
ринкових очікувань, вартості активів, кредиту – виходять з того, що учасники
ринків діють на основі економічної раціональності, співставляють вигоди та
витрати, враховують ризики.
Теорія фінансових посередників (financial intermediaries) застосовується
для аналізу способів взаємодії інституцій - носіїв попиту та пропозиції на
фінансові ресурси. Посередники в кінцевому підсумку поєднують інтереси
інституцій та споживачів послуг. Основні функції фінансових посередників
полягають у трансформації депозитів у кредитні ресурси відповідно до потреб
позичальників, управлінні фінансовими ризиками кредиторів і позичальників.
За рахунок цього розширюється соціальна база депозиторів, їх внески стають
запорукою їх фінансової стабільності та певного соціального статусу,
збільшується соціальна значимість заощаджень та стабільності банків, що
сприяє формування суспільної довіри до фінансових інституцій.
Банківські та небанківські фінансові посередники конкурують між собою,
що надає змогу інвесторам, в тому числі дрібним підприємцям і приватним
особам, обирати кращі варіанти вкладення коштів. Фінансові інституції також
мають стимули боротьби за залучення різних клієнтів, підвищення якості та
індивідуалізацію послуг.
Теоретичні концепції фінансових інновацій враховують реакцію інституцій
на ринкові та регуляторні зміни, обумовлені ними ризики. Фінансові інновації
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розглядаються як нові банківські та фінансові продукти, технології,
інструменти, які дозволяють диверсифікувати послуги, задовольнити нові та
модифіковані потреби споживачів, забезпечити більш ефективний доступ до
послуг, краще управління ризиками.
Соціальне значення фінансових інновацій полягає в тому, що вони
розширяють можливості доступу до фінансів широким верствам населення,
інноваторам, підприємцям та малому бізнесу.
Теоретичні підходи поведінкових фінансів (behavioral finance) базуються
на врахуванні психологічних мотивів учасників ринку та застосуванні
неекономічних пояснень їх поведінки. Поведінкові фінанси є певним відгуком
на обмеженість класичних та неокласичних підходів.
Поведінкові фінанси виходять з психологічних якостей та мотивів при
прийнятті рішень. Психологічними якостями є також соціальна приналежність,
колективізм, взаємодопомога, що можуть розглядатися як мотиви
альтернативних асоційованих моделей банківських послуг.
Концепція включення (inclusion) базується на ідеях рівного доступу всіх
членів суспільства до праці, фінансів, економічних і соціальних благ. Доступ до
банківських послуг є важливим чинників самостійності та рівноправності
членів суспільства, їх здатності до економічної та соціальної мобільності.
Фінансове включення як можливість всіх індивідів користуватися банківськими
послугами, фінансова грамотність та фінансова забезпеченість у майбутньому
стає суттєвою вимогою до діяльності сучасних інституцій.
Принцип кооперації має універсальне буття в природі та суспільстві,
суттєве соціальне та організаційне значення в економічній та фінансовій
сферах. Ефект кооперації ґрунтується на спільній власності та діяльності, що
стимулює спільні соціальні та економічні цілі, раціональну взаємодію.
Кооперативні банки є найбільш поширеною інституційною формою
альтернативних (асоційованих) банківських послуг. Вони ґрунтуються на
принципах взаємодопомоги, відповідальності та солідарності. Їх діяльність
спрямована на покращення доступу до фінансів для своїх членів на кращих
умовах ніж ринкові. Вони, зокрема, надають мікрофінансування для малого
бізнесу та підприємців, «зелене фінансування» для екологічно сприятливих
проектів, беруть участь у вирішенні соціальних проблем місцевих громад.
Зараз в Європі нараховується 4200 кооперативних банків, що мають 81
мільйон членів та 205 мільйонів споживачів послуг [2]. Роль кооперативних
банків може бути оцінено в 12-14% капіталу та активів європейської
банківської системи [3]. В окремих країнах – Австрія, Італія, Франція,
Німеччина, Нідерланди, Польща – частка кооперативних банків у національних
банківських системах близько 25 % [3].
Кооперативні банки мають відмінності від комерційних банків та інших
фінансових інституцій заснованих на акціонерній формі власності. Соціальноекономічні основи кооперативних банків мають два основні виміри: 1)
підпорядкування соціальним цілям і задоволення інтересів членів на кращих
умовах порівняно з ринковим; 2) краща фінансова стабільність за рахунок
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капіталізації доходу, використання прибутків для поповненню резервів та
взаємного гарантування кооперативних банків. Суттєву роль у забезпеченні
стабільного розвитку кооперативних банків відіграє відносна незалежність від
коливань фінансових ринків і зовнішніх джерел капіталу, стабільні фінансові
резерви, солідарні принципи забезпечення взаємодопомоги та гарантій.
Кооперативні та місцеві банки підтримують прямі зв’язки з підприємцями
та малим бізнесом. На цій основі банки використовують підхід до надання
кредитів на основ взаємовідносин (relationship lending).
Інтернет-мережеві системи банківських послуг можна розглядати як форму
альтернативних асоційованих фінансів, бо вони забезпечують доступ для всіх
соціальних груп та посилюють орієнтацію банків на індивідуалізацію послуг.
Поширення інформаційних технологій обумовило розширення Інтернетбанкінгу та мобільного банкінгу, що надає можливості прямого доступу до
основних послуг – грошові трансфери, інвестиції, сплата за товари та послуги.
Інтернет банкінг здійснюється споживачами у формах онлайн доступу на
основі Інтернет та користування послугами Інтернет-банків. Мобільний банкінг
– це використання смартфонів для доступу до послуг комерційних банків.
Розвиток інформаційних технологій та Інтернету дали можливість
формування такого солідарного способу доступу до фінансування як
краудфандінг (crowdfunding) або краудсорсінг (crowdsourcing). Такий спосіб
функціонує на основі розміщення електронного запиту до спеціальної Інтернетплатформи для отримання фінансування певного економічного або соціального
проекту. Відповідно до кожного запиту, розміщеного на платформі, через
Інтернет формується пул приватних інвесторів, за рахунок яких платформа
надає фінансування конкретному споживачеві.
Краудфандінг є солідарним (пул приватних осіб) та альтернативним до
традиційних форм фінансування – банківських кредитів, розміщення акцій та
облігацій, лізингу та інших.
Подальше дослідження альтернативних банківських послуг повинно бути
спрямовано на виявлення їх соціально-економічних переваг і результатів, ролі у
демократизації та стабільності банківської діяльності.
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ПАРАДИГМАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ГРУЗИИ
Поставить парадигмальные рамки, значит оценить ситуацию, что
позволяет предсказать будущее. В налоговом регулировании парадигмальное
мышление позволяет взаимосвязать экономический рост и налоговое бремя,
чем можно регулировать экономическую активность государства.
Ключевые слова: парадигмальное мышление, налоговое регулирование,
налоговое бремя, экономический рост.
Проведение
налоговой
политики
государством
осуществляется
посредством налоговой системы, который со своей стороны представляет
инструмент управления налоговых отношений между государством и частным
сектором.
Налоговое регулирование по своей сути охватывает не только частный
сектор, но и экономику в целом.
Апробированные методы налогового урегулирования экономики страны
на микроуровне:
1. изменение налоговой ставки;
2. дифференциация налогооблагаемой базы;
3. введение налоговых льгот;
4. введение штрафов и пеней.
Указанные методы моментально меняют капитал налогоплательщика и
навык инвестирования, что дает государству возможность управления
территориально/ административной и отраслевой производительностью.
Параллельно развитию экономической теории меняется и форма
государственного регулирования, вмешательство государства в рыночные
отношения на любом этапе развития и уровень (степень) вмешательства
является наиглавнейшей проблемой для любой школы экономической теории.
Соответственно, каждый этап налогового регулирования формировал новую
форму парадигмального развития экономической теории.
Несмотря на различные толкования термина «парадигма», доминирует
мнение, что парадигма – это единство письменных или/и устных правил и
норм, которое принято в конкретный период и которое дает возможность
определить будущее. Она проводит границы и диктует оптимальное решение
для действия в этой рамке [1].
Для анализа налогового регулирования рамкой парадигмы можно
считать/рассматривать правила и нормы налогового регулирования, принятые
в стране на
конкретный период, которые обеспечивают стабильность
бюджетных доходов.
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Инновации, глобализация, прямые иностранные инвестиции и др.
экономические отношения на современном этапе, которые обеспечивают
экономическую активность государства, меняют взгляды и господствующий
однозначный подход к налогам не может отвечать тем требованиям
(запросам), которые обеспечивают рост экономики. Соответственно, становится
необходимым изменение парадигмы, введение новых парадигмальных рамок, а
готовность государства к изменению парадигмы для достижения эффекта
должна быть своевременной и прогнозируемой.
Парадигмальное развитие налогового регулирования в Грузии берет
начало в период после распада Советского Союза. Первые регуляции были
внедрены в Грузии в 1991-1992 г. и существовали только в виде закона.
Грузинская экономика стояла перед вызовом произвести (осуществить)
приватизацию перешедшей от централизованной экономики инфраструктуры
частным сектором, что положило бы начало свободного рынка, хотя отсутствие
необходимой законодательной базы и неподготовленное решение перенесло
указанные процессы в теневую экономику. Доля налогов в бюджетных
поступлениях была незначительной.
Следующим шагом после развития налогового регулирования, является
первый Налоговый Кодекс, принятый в 1997 году. Он представлял собой копию
немецкого налогового права и был перенят безо всяких калибраций. Налоговым
кодексом 1997 года определены 19 наименований общегосударственных и
местных налогов [2]. Несмотря на обилие (множественность) налогов, в
условиях высокого уровня коррупции, не удавалось аккумулирование сумм в
бюджет и соответственно, налоговое регулирование в большей части являлось
только сборником нормативных актов и законов. Соответственно на данном
этапе развития его практическая оценка была невозможной.
Рост экономического развития, институциональные изменения и
социальный фон стали залогом резкой перемены формы налогового
регулирования, которая была осуществлена в 2005-2007 году. В частности,
вместо того, чтобы государство применяло действующие нормы регулирования
экономики, Налоговый Кодекс 1997 года был полностью отменен. Был создан
новый Налоговый Кодекс, в котором вместо 19 видов налогов были определены
налоги 6-ти видов:
- подоходный налог – 20%;
- налог на прибыль – 15%;
- НДС – 18%;
- акциз – ставка колеблется;
- таможенный налог – 0%, 5% или 12%;
- налог на имущество – до 1% от себестоимости имущества [3].
Такое широкомасштабное сокращение налоговых ставок было
рекомендовано
Международным
валютным
фондом,
а
прогнозом
предполагался
рост
базы
налогоплательщиков
и
улучшение
администрирования.
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Указанными изменениями изменился уровень налогового бремени в
стране:
Таблица 1.
Тенденция изменений налогового бремени
Кол-во
Подоходный Налог на Социальный Налоговое
НДС
налогов
налог
прибыль
налог
бремя
2003
22
20%
12-20%
20%
33%
–
2004
22
20%
12-20%
20%
33%
–
2005
10
20%
12%
15%
20%
57,0%
2006
10
20%
12%
15%
20%
38,6%
2007
7
20%
12%
15%
20%
38,6%
2008
6
18%
25%
15%
–
38,6%
2009-10
6
18%
20%
15%
–
15,3%
2011-12
6
18%
20%
15%
–
16,5%
2013-16
6
18%
20%
15%
–
16,4%
2017
6
18%
20%
–
–
–
Источник: [4]
Несмотря на сокращенные виды налогов и налоговые ставки, бюджетные
поступления возросли почти в 10 раз: год 2003 – доходы в государственный
бюджет 1207,10; 2004 – 1930,20; 2005 – 2618,60; 2007 – 5324,90; 2008 – 7175,10;
2009 – 6362,50; 2010 – 7097,80; 2011 – 7497,7; 2012 – 8004,00; 2013 – 7717,40;
2014 – 9157,10; 2015 – 9891,10; 2016 – 10379,00; 2017 – 11457,20. Как видим,
бюджетные доходы растут динамично, что обусловило дополнительную
тенденцию экономического роста. Единственный отрицательный показатель с
2004 года по сегодняшний день зафиксирован в 2009 году, основанием для
которого стала война между Россией и Грузией и мировой экономический
кризис.
Экономический рост в процентах выглядит так: 2004 год – экономический
рост 5,8%; 2005 – 9,6%; 2006 – 9,4%; 2007 – 12,6%; 2008 – 2,4%; 2009 – (-3,7)%;
2010 – 6,2%; 2011 – 7,2%; 2012 – 6,4%; 2013 – 3,4 %; 2014 – 4,6 %; 2015 – 2,9%;
2016 – 2,7%; 20172/4 – 4,4% [5].
Главным основанием регуляции бизнеса является то, что для
экономической
активности
необходимы
правильно
(безошибочно)
определенные правила, которые защищают права собственности и сократят
расходы на урегулирование споров, а также сделают более прогнозируемой
экономическую активность и сократят риски. Активный частный сектор
создает рабочие места, улучшает
производительность и способствует
экономическому росту.
С первого января 2017 года в Налоговый Кодекс Грузии внесено
изменение, которым отменен налог на нераспределенную прибыль. Основанием
Год
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для изменения послужил эстонский опыт, где указанная практика успешно
сработала.
Отмена налога на нераспределенную прибыль само собой сокращает
налоговые доходы в бюджет, тогда как для производства указанные изменения
увеличивают оборотный капитал, дают стимул реинвестированию и
способствуют экономической активности, что в дальнейшем отразится на
экономическом росте.
Отмене налога на нераспределенную прибыль предшествовало
исследование, в котором проанализирована эстонская модель, оценка
совместимости модели с грузинской экономикой и системой калибрации с
учётом административных и социальных признаков Грузии.
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МОДЕРНІЗАЦІЯ ІНСТРУМЕНТІВ УПРАВЛІННЯ
ФІНАНСОВИМИ СИСТЕМАМИ
Визначено особливості реалізації процесів управління в умовах
постіндустріальної економіки. Уточнено поняття “фінансова система” як
об’єкту управління. Проведена декомпозиція сучасних фінансових систем на
підсистеми державних фінансів, фінансів суб’єктів господарювання фінансової
і нефінансової сфер. Визначено напрямки застосування інноваційних
інтелектуальних інструментів управління фінансовими системами.
Ключові слова: фінансова система, інструменти управління,
постіндустріальна економіка, інноваційні інтелектуальні інструменти.
Українська економічна наука знаходиться у складному становищі. Воно
обумовлено не тільки загальною системною кризою українського суспільства,
але і кризовими явищами на світових фінансових ринках, специфічними
процесами, що відбуваються в цій науці. По-перше, це ліквідація догматизму і
схоластики, що панували в економічній науці за радянських часів та
формування нової парадигми, методології й інструментів управління фінансами
та концепцій їх реалізації на пострадянському економічному просторі. Подруге, зміна підходів щодо функціонування фінансових систем світу, що
обумовлено розвитком інформаційних технологій та їх стрімким і широким
розповсюдженням та формуванням економіки знань. На теперішній момент, це
визначає глибинний інтерес до фінансових процесів, які відбуваються у
господарському обороті країни та сфері розподілу та перерозподілу ресурсів.
З’являються нові теоретичні проблеми економіки трансформаційного та
постіндустріального періоду, що представляє собою основу існування
сучасного суспільства, у якому економічні інтереси займають пріоритетне
положення [1].
Парадигма постіндустріальної економіки позначила нові пріоритети в
управління фінансами, що додатково активізувало процеси модернізації систем
управління фінансами держави та фінансового менеджменту підприємств де
відбувається збільшення інформаційних потоків, що потребує впровадження
високоефективних комп’ютерних технологій [2]. Вказані зміни сприяють
підвищенню ефективності та зростанню кількості фінансових операцій.
Наприклад, у результаті формування обігу електронних грошей та
безпаперових, у тому числі on-line, розрахунків, оперативність збирання та
обробки первинної інформації значно зросла, а також призвели до появи нових
викликів з боку забезпечення безпеки, збільшення “вартості” хибних рішень та
інформаційної асиметрії на фінансовому ринку, підвищення вимог до
оперативності прийняття рішень тощо.
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Фінанси, як самостійна галузь людською діяльності стала активно
розвиватися із появою грошей як універсального еквіваленту в операціях
обміну матеріальними ресурсами. Еволюція фінансових відносин щільно
пов’язана із зміною форм та функцій грошей. На первинних етапах золотого та
золото-валютного стандартів, коли ефективність суспільного виробництва була
порівняно низькою, роль фінансів зводилась лише до обслуговування
виробничої сфери та системи державного регулювання економікою. З
переходом до паперових грошей і вільного курсоутворення фінанси поступово
стали виокремлюватися у специфічну сферу підприємницької діяльності, а у
подальшому і специфічну управлінську категорію.
У класичній теорії фінансів частіше за все поняття “фінансова система” –
це категорія, властива теорії державних фінансів. У теорії управління, система –
є цілісним комплексом взаємозалежних елементів, що має певну структуру і
взаємодіє із зовнішнім середовищем. Тобто управлінське значення поняття
“фінансова система” значно розшифрує його суто економічну сутність. Це
відповідає сучасним практичним тенденціям, за яких фінанси розглядаються не
лише як специфічний універсальних ресурс, а є інструментом і об’єктом
управління одночасно на рівні домогосподарств, суб’єктів господарювання,
держави, регіонів, світових економічних процесів тощо [3].
У межах сучасних фінансових систем різного рівня, визначальним
чинником ефективності та складовою сутності виступає інформація. Останнє
визначається як умовами формування інформаційного суспільства, так і
сутністю фінансів як “фіктивного” ресурсу або форми організації відносин.
Тобто саме інформація (управлінська, нормативно-правова, ринкова тощо)
визначає реальну ціну фінансових ресурсів. Зокрема, грошей – правова
інформація центрального банку; акцій та облігацій – інформація з фінансових
ринків; дебіторської та кредиторської заборгованості, кредитів – інформація з
відповідних договорів та нормативно-правова інформація. Згідно вказаних
тенденцій, сучасні фінансові системи змінюються, що вимагає модернізації
відповідних фінансових й інформаційних інструментів управління ними.
Соціально-економічні та політичні зміни, що відбулися у світовій
економіці, процеси глобалізації, міжнародної кооперації й інтеграції, створення
якісно нових форм взаємодії фінансових систем всіх рівнів приводять до того,
що класичні підходи до управління економікою стають малоефективними і,
найчастіше, непридатними для прийняття своєчасних та адекватних рішень.
Останнє визначає необхідність проведення комплексних реформ та
забезпечення умов модернізації діючих фінансових механізмів й відповідних
інструментів управління фінансовими системами на різних рівнях прийняття
рішень. Зокрема, потребують на впровадження сучасні розробки у сфері
управління фінансами, що зорієнтовані на застосуванні інструментів
системного аналізу і синтезу економічних систем, економіко-математичного й
імітаційного моделювання та інших засобів технологічного “переозброєння”
фінансових
менеджерів
(інноваційних інтелектуальних
інструментів
управління).
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Наслідки світової фінансово-економічної кризи 2008-2009 років визначили
нові виклики щодо модернізації соціально-економічної системи України та
можливості щодо залучення інвестицій світового ринку капіталів. До того ж
підтвердилась потреба у посиленні функціональної ролі держави як
макрорегулятора
суспільного
й
економічного
порядку.
Водночас
пріоритетними напрямами реформування господарського механізму є
модернізація інститутів управління фінансовими системами на всіх рівнях
прийняття рішень, що сприятиме покращенню національного інвестиційного
клімату, формуванню умов сталого економічного зростання.
Таким чином, виникла потреба у модернізації фінансових систем різного
рівня на основні інноваційних інтелектуальних інструментів управління, що
частіше за все мають універсальний характер. Базуючись на сучасній парадигмі
постіндустріальної економіки та практиці побудови сучасних фінансових й
інформаційних відносин фінансові системи слід розглядати у наступній
декомпозиції, а саме:
Підсистема 1. Фінансова система держави або державні фінанси, що
частіше за все представлена інструментами управління бюджетно-податковою
системою на принципах життєздатної системи з уточненням особливостей
застосування інноваційних методів управління фінансовою інформацією та
принципів державно-приватного партнерства.
Підсистема 2. Фінансові системи суб’єктів підприємництва, що
функціонують у банківській та небанківській фінансових сферах. Саме у межах
Підсистеми 2 “фінанси” розглядаються у вигляді інформаційно-фінансових
ресурсів, що вимагають впровадження інноваційних інструментів управління.
Сучасна практика показує, що відсутність реальної цінності у ресурсів
фінансових посередників (банків і небанківських фінансових установ)
спричиняє їх залежність від інформаційного середовища, що потребує
модернізованих заходів протидії наслідкам відповідних ризиків. Наприклад,
фінансові складності й банкрутство Промінвестбанку впродовж 2008-2009
роках були суто інформаційною проблемою фінансової установи.
Підсистема 3. Фінансові системи підприємств реального сектору
економіки (виробничий й інфраструктурних підприємств) хоча і розглядають у
класичному значенні сутність поняття “фінансові ресурси” на сучасному етапі
економічного розвитку і світогосподарської інтеграції також потребують на
модернізацію інструментів управління. Наприклад, світова фінансова криза
2008-2009 років, хоча і була ініційована диспропорціями у сфері діяльності
фінансових посередників (особливо, у США), спричинила значне скорочення
попиту на вітчизняну промислову і сільськогосподарську продукцію, призвела
до суттєвого скорочення міжнародних перевезень тощо.
Таким чином, сучасні інформаційно-фінансові системи накопичують
величезні обсяги даних, однак інструменти їх аналізу, що реалізовані у
класичному інструментальному забезпеченні, не забезпечують потребу у
підтримці управлінських рішень. Від цього захоплення нагромадженням даних
застерігав класик кібернетики Стафорд Бір ще у 1977 році [4]. Тобто
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модернізація інструментів управління фінансовими системами різного рівня,
що відповідає сучасній парадигмі постіндустріальної економіки та практиці
управління складними життєздатними економічними системами, неможливе
без застосування високопродуктивних інформаційних технологій та
інструментів підготовки і прийняття рішень.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ И ДЕРЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ
В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
В научном труде рассматриваются регулирование и дерегулирование
экономики в системе государственного регулирования и государственного
управления. Особое внимание уделяется дерегулированию – как составной
части государственного регулирования и государственного управления.
При этом предлагается созданная автором теория дерегулирования
экономики – как регулируемой свободы.
Ключевые слова: регулирование и дерегулирование экономики,
государственное управление.
Постановка проблемы. Исследование проблем регулирования и
дерегулирования экономики в системе государственного регулирования и
государственного управления имеет принципиальное значение, ибо
дерегулирование экономики необходимо рассматривать не как отказ
государства от регулирования экономики – не как полную свободу от
регулирования экономики государством, а, наоборот, дерегулирование
экономики необходимо рассматривать в качестве составной части системы
государственного регулирования и государственного управления, так как
дерегулирование экономики так же, как и их непосредственное регулирование
– регулируется государством.
Вышеотмеченным определяется безусловная актуальность темы
исследования.
Именно
вышеотмеченным обусловлен
выбор
темы
исследования.
Анализ последних публикаций. Анализ последних исследований
свидетельствует о том, что фактически не встречаются научные труды, кроме
трудов автора данного исследования, в которых дерегулирование экономики
рассматривалось бы в качестве составной части системы государственного
регулирования и государственного управления, хотя это, безусловно, имеет
весьма важное значение.
Цель и задачи исследования. Целью научного исследования является
обоснование необходимости рассматривать проблемы дерегулирования
экономики – в качестве составной части системы государственного
регулирования и государственного управления, рассматривать проблемы
дерегулирования экономики – в качестве регулированной свободы.
Задачей научного исследования является научный анализ проблем
государственного регулирования и дерегулирования экономики, в которых
государственное регулирование и дерегулирование рассматривались бы в
единой системе государственного управления – как две стороны единой
государственной управленческой системы.
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Научная новизна. Главной новизной научного исследования является
созданная автором теория дерегулирования экономики – как составной части
системы государственного регулирования и государственного управления,
теория дерегулирования экономики – как регулируемой свободы.
Результаты исследования. Дерегулирование и регулирование экономики
непосредственно связаны с проблемами государственного управления, ибо, как
государственное регулирование экономики, так и дерегулирование, по моему
убеждению, являются важнейшими
составными частями
системы
государственного управления.
Таким образом, регулирование и дерегулирование экономики, механизмы
эффективного сочетания регулирования и дерегулирования экономических
процессов в обществе и в государстве представляют собой единую
общегосударственную проблему, ибо регулирование и дерегулирование – это
две стороны единой проблемы эффективного государственного управления.
Поэтому, считаю необходимым особо отметить, что политико-правовые
проблемы государственного регулирования экономики, рассматриваемые мной
в качестве проблем государственного управления, должны включать в себя и
необходимость исследования теоретических проблем дерегулирования – как
специфического метода государственного управления, направленного на
эффективное функционирование экономики, общества и государства в
интересах каждого человека.
Актуальность и принципиальная значимость проблемы государственного
регулирования экономики на современном этапе общественной жизни
обусловлена, прежде всего, тем, что мировой экономический кризис создал
большие сложности для решения социальных проблем и, соответственно, для
практической реализации социальной ориентации рыночно-экономической
системы.
В связи с этим, особую актуальность приобретает исследование
теоретических проблем социально ориентированной рыночной экономики и, в
частности, углубленное научное исследования этих проблем, и, прежде всего,
необходимость определения сущности социально ориентированной рыночноэкономической системы.
Заслуживает особого внимания тот факт, что проведенные мной научные
исследования давно привели к следующему логическому выводу:
Сущность социально ориентированной рыночной экономики заключается
в функционировании такой рыночно-экономической системы, для которой
характерны одновременно стремление к получению прибыли и социальная
ориентация [1; 2; 3; и др.].
Притом важно отметить, что для практической реализации сущностной
природы социально ориентированной рыночной экономики, с учетом
специфики ее функционирования, по моему глубокому убеждению,
принципиальное значение имеет правовое обеспечение отмеченной рыночноэкономической системы, что может быть осуществлено лишь государственной
властью в процессе государственного управления.
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Вместе с тем, необходимо обратить внимание на то, что государственному
регулированию
экономики
фактически
противопоставляется
ее
дерегулирование, ибо под дерегулированием экономики обычно понимается
отказ от государственного регулирования экономики – отказ от вмешательства
государства в экономическую жизнь членов общества, что, по моему мнению,
совершенно неверно.
Ошибочность противопоставления дерегулирования экономики ее
государственному регулированию обосновывается мной следующими
научными аргументами:
Во-первых, в условиях цивилизованного функционирования общества и
государства, дерегулирование экономики не может происходить произвольно,
то есть дерегулирование экономики в государстве не может происходить без
воли государства – не может происходить без активного политико-правового и
организационного вмешательства государственной власти в экономическую и
социальную жизнь общества.
И, во-вторых, хотя дерегулирование на первый взгляд означает будто бы
отказ от государственного регулирования экономики, но ведь сам процесс
дерегулирования в институционально-правовом и организационном плане
обеспечивается и регулируется именно государством.
И ведь именно государством обеспечивается дальнейшее свободное
функционирование дерегулированной экономики.
Следовательно, в условиях реального цивилизованного функционирования
общества и государства, дерегулирование экономики возможно лишь при
институционально-правовом и организационном обеспечении со стороны
государственной власти – как процесса дерегулирования экономики, так и
процесса свободного функционирования экономики в рамках существующих в
государстве законов и других правовых актов.
Вместе с тем, предлагая созданную мной Теорию дерегулирования
экономики – как Теорию регулируемой свободы, и как одну из важнейших
форм государственного регулирования, как специфический метод
государственного регулирования, я имею в виду не непосредственное
вмешательство
государства
и,
соответственно,
не
вмешательство
государственной власти в конкретные экономические и социальные процессы
дерегулированной экономики, а подразумеваю создание государством
максимально благоприятных условий для эффективного функционирования
дерегулированной экономики – как эффективного функционирования
регулируемой свободы, направленной на реализацию интересов человека, на
реализацию интересов общества, государства и человечества в целом.
Отсюда логически следует, что в условиях функционирования общества и
государства, а тем более, в условиях формирования и функционирования
цивилизованного общества и государства, где рыночные отношения, как и вся
экономическая и социальная жизнь общества, направлены (должны быть
направлены) на реализацию интересов народа, практическое осуществление
которой невозможно без соответствующего институционально-правового и
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организационного обеспечения со стороны государства, дерегулирование
экономики можно и нужно рассматривать лишь как одну из важнейших форм
государственного регулирования и государственного управления, а также как
регулируемую свободу.
Необходимо также отметить, что социально ориентированная рыночная
экономика отличается от традиционно понимаемой рыночной экономики не
просто социальной ориентацией рыночных отношений, а, прежде всего,
отличается значительным вмешательством государства в функционирование
экономики в интересах народа, без чего социальная ориентация рыночной
экономики не представляется возможным.
Следовательно, социально ориентированная рыночная экономика
характеризуется регулирующей и управляющей ролью государства в
функционировании экономической жизни общества.
Поэтому, невозможно согласиться с теорией Адама Смита, в частности же,
с тем, что будто бы интересы народа осуществляются автоматически, в
результате действия «невидимой руки» рынка [4, с.332].
Наряду с этим, важно обратить особое внимание и на то, что
государственное регулирование экономики само собой не может означать и не
означает ее социальную ориентацию, так как государство, в зависимости от
целевой направленности функционирования общественно-государственной
системы [5; 6; и др.], может регулировать экономику не только исходя из
социальной цели, а даже наоборот, т.е. государство может регулировать
экономику – и исходя лишь из экономической цели, и оно (государство) может
фактически не учитывать необходимость ее социальной ориентации.
С учетом отмеченного, и с учетом регулирующей и управляющей роли
государства в функционировании экономики, прежде всего, следует конкретно
обратить внимание на необходимость регулирования государством рыночной
экономики не только с точки зрения ее экономической эффективности, но и с
целью ее социальной ориентации.
Вместе с тем, правовое дерегулирование (как и непосредственное
регулирование) экономики со стороны государства – как одна из важнейших
форм ее государственного регулирования и государственного управления, в
определенных конкретных условиях может способствовать, как эффективному
функционированию рыночной экономики с точки зрения экономической
эффективности, так и практической реализации социальной ориентации
рыночно-экономической системы.
Таким образом, научный анализ проблем государственного управления, и,
в связи с этим, исследование проблем дерегулирования экономической жизни
общества приводит к научно обоснованному выводу о том, что процесс
политико-правового дерегулирования экономики государственной властью
является составной частью процесса государственного регулирования и
государственного управления, а, следовательно, является регулируемой
свободой.
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Выводы. Исходя из всего вышеизложенного, логически следует, что
проблема государственного регулирования и дерегулирования экономики – как
составных частей системы государственного управления – является одной из
актуальнейших проблем науки государственного управления, а также одной из
важнейших политико-правовых и политико-экономических проблем
эффективного функционирования экономики, общества и государства.
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ЯКІСТЬ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
ТА ЇЇ СТЕЙКХОЛДЕРИ
Аналізується залежність спрямованості та суспільної корисності
макроекономічної політики від складу її стейкхолдерів. Обґрунтовується теза
про вплив особливого стейкхолдера «владо-бізнес» в українській економіці на
гальмування процесу макроекономічної стабілізації, отже, на втрату якості
цієї політики.
Ключові слова: макроекономічна політика, макроекономічна стабільність,
якість (ефективність) політики, стейкхолдери макроекономічної політики
Аналізуючи зв'язок між якістю макроекономічної політики та її
стейкхолдерами ми виходимо з першого припущення, що якість доцільно
оцінювати за її (політики) суспільною корисністю. Зміст останньої випливає з
поширеного визначення макроекономічної політики як «політики
макроекономічної стабілізації». Отже, якість (суспільна корисність) політики –
це забезпечення макроекономічної стабільності. Остання має такі основні
форми прояву:
• дотримання фундаментальних макроекономічних пропорцій між
секторами, всередині секторів тощо, завдяки яким забезпечується цілісність
національної економіки,
• подолання макроекономічних дисбалансів та запобігання ризикам їх
виникнення,
• забезпечення стійкого економічного зростання, зокрема, через сталий
інклюзивний розвиток національної економіки.
В інструментарії оцінювання якості (ефективності) макроекономічної
політики використовується підхід на засадах визначення міри наближення
фактичних макроекономічних пропорцій до рівноважних або оптимальних
(безпечних) значень. Це цілком узгоджується з першими двома згаданими нами
проявами макроекономічної стабільності національної економіки.
Другим припущенням нашого аналізу є те, що якість макроекономічної
політики суттєво визначається її складом та інтересами її стейкхолдерів.
Іншими словами: «які стейкхолдери, така й макроекономічна політика».
Існують достатньо складні й різноманітні за змістом визначення феномену
стейкхолдерів політики [1; 2; 3]. Попри це, ми скористаємося простим для
аналітичного вжитку визначенням стейкхолдерів макроекономічної політики як
економічних суб’єктів, що:
•
формують макроекономічну політику,
•
беруть участь у її реалізації,
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•
стають (або не стають) користувачами вигоди (бенефіціаріями) від
реалізації певної моделі макроекономічної політики.
Стейкхолдери української макроекономічної політики, попри загальні
ознаки, поділ на подібні групи та існування подібних зв’язків між групами, що
реалізуються і в інших моделях управління національними економіками, мають
деякі особливості. Ці загальні ознаки, зв’язки та особливості, за нашим
уявленням, реалізуються у спосіб, який ілюстровано на рис 1.

Визначальні
отримувачі вигоди
(бенефіціарії)

Сектор домашніх
господарств, що
охоплює певні
групи

Сектор
підприємницький,
що охоплює певні
групи підприємців

Учасники
інфраструктури
процесу формування
політики

Політичний сегмент:
партії, профспілки,
громадські рухи

Науковий сегмент:
аналітики політики

Національні
регулятори

НБУ

Мінекономіки,
Мінфін та інші

«Кентавр владобізнесу»

Рис.1 Стейкхолдери української макроекономічної політики
Джерело: створено автором
Рисунок ілюструє ідею взаємозв’язку трьох груп стейкхолдерів
макроекономічної політики – користувачів основної вигоди (суб’єктів «заради
яких» політика здійснюється), учасників процесу формування певної моделі
макроекономічної політики (представників політичних партій, рухів та
профспілок) й національних регуляторів (НБУ, Міністерства фінансів тощо) які покликані забезпечувати втілення конкретної моделі політики. Є підстави
вважати, що визначені нами три групи стейкхолдерів та зв’язки між ними є
загальними ознаками стейкхолдерства для будь-якої національної економіки.
Водночас, в українській економіці сформувався та посідає чільне місце в складі
стейкхолдерів макроекономічної політики особливий елемент, визначений нами
як «кентавр владо-бізнесу»1
Нами використано термін з цікавої публіцистичної статті Ігоря Лосєва «Кентавр
бізнесу та влади» [4]. Влучність цього терміну, на наш погляд, пояснюється тим, що
початковий сенс терміну «кентавр» - це щось протиприродне. Відтак, з позицій досягнення
якості макроекономічної політики, - це те, що шкодить цій політиці
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За логікою рисунку, утворений від неприродного поєднання влади та
великого бізнесу, «кентавр владо-бізнесу» визначає поведінку тих
стейкхолдерів, які формують ідеологію макроекономічної політики. На наш
погляд, така ідеологія визначається не лише сегментом інфраструктури
формування політики, який ми визначили як «політичний», а й сегментом
«аналітиків політики». До останнього належать, принаймні, три групи
аналітиків макроекономічної політики:
• творці теорій макроекономічної політики (академічна спільнота),
• виробники управлінських рішень щодо проблемних ситуацій у
макроекономічних секторах (аналітики та консультанти в складі підрозділів
національних регуляторів),
• реалізатори алгоритмів прийняття рішень в інтересах певних
політичних сил (макроекономічні аналітики та консультанти партій та рухів,
партійні лобісти).
Вплив стейкхолдера «владо-бізнесу» на макроекономічну політику через
політичний та науковий сегменти інфраструктури надає такій політиці ознак
легітимності та науковості.
З огляду на об’єктивний характер зв'язку між якістю макроекономічної
політики та її стейкхолдерами – «які стейкхолдери, така й політика» - аналітики
політики не можуть уникати дослідження проявів та наслідків «кентавризму
влади та бізнесу» в українській економіці. Передусім, тому, що цей феномен
пов'язаний з формуванням макроекономічних диспропорцій та з втратою
макроекономічної стабільності. Про це, зокрема, свідчать такі факти.
Державні активи в українській економіці використовуються неефективно:
рентабельність (за чистим прибутком) вартості державних активів у 2016 р.
складала лише 3 – 3,5%, а 52% державних підприємств взагалі не працювало.
При цьому уряд є співвласником через псевдо-контрольні або псевдообмежуючі пакети акцій підприємств, керованих в інтересах олігархів. Йдеться
про «Укрнафту» (50% державних активів), «Азовмаш» (50%), «Укртатнафта»
(43%), «Київенерго» (25%), «Західенерго» (25%), «Дніпроенерго» (25%) тощо.
Частка державного боргу у 2016 р. перевищила критичну (за урядовими
документами – 60%) межу й досягла 81% ВВП. Водночас, наприкінці 2016 р.
відбувається націоналізація олігархічного об’єкту – Приватбанку, на підтримку
подальшої діяльності якого, за оцінками уряду, необхідно віднайти 148 млрд.
грн. Відтак, держава отримала не активи, а близько 5 млрд. дол. пасивів, 79% з
яких (майже 117 млрд. грн) заплановано фінансувати за рахунок внутрішньої
державної позики. Останнє означає зростання вже критичного обсягу
державного боргу (на кінець 2016 р. становив 1929758 млрд. грн) ще на 6%.
Висновок. Досягнення якості макроекономічної політики – забезпечення в
процесі її реалізації макроекономічної стабільності – визначається складом
стейкхолдерів, інтереси та сила впливу яких на формування політики має бути
об’єктом аналізу. Особливо важливим такий аналіз стає в економіках з
незавершеними реформами.
207

ПАРАДИГМАЛЬНІ ЗРУШЕННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ ХХІ СТ.
Список використаної літератури
1. Thissen W., Walker W. Public policy analysis: new developments. NY
Springler, 2013 – 670 p.
2. Weimer D., Vining A. Policy analysis: concepts and practice. 4-th Edition.
2011 – 468 p.
3. Birkland T. An introduction to the policy process: theories, concepts and
models of the public policy making. Third edition, 2015 – 340 p.
4. Лосєв І. Кентавр бізнесу та влади. Український тиждень. – 2017. –
№5(481). – С.7.

208

МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
О.В. Чеберяко, д-р істор. наук, канд. екон. наук, доц.,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ
БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Висвітлюються сутність та основні причини існування міжбюджетних
відносин, їх оcновні форми реалiзацiї. Розглядаються оcновнi напрямки
реформування бюджетної системи в результатi проведення фінансової
децентралізації у 2014 – 2017 рр. та значення міжбюджетних відносин для
здійснення фінансового вирівнювання бюджетних диспропорцій у розрізі
територій країни.
Ключові слова: міжбюджетні відносини, бюджетна система,
міжбюджетні трансферти, базова дотація, реверсна дотація, освітня
субвенція, бюджети об'єднаних територіальних громад (ОТГ).
Міжбюджетні відносини є важливою складовою бюджетної системи будьякої країни, вони забезпечують її єдиність та є з’єднуючою ланкою між
державним бюджетом та місцевими бюджетами усіх рівнів.
Об’єктивною причиною існування міжбюджетних відносин є суспільна
потреба у перерозподілі бюджетних ресурсів між територіями-донорами
(розвинуті адміністративно-територіальні одиниці) і територіями-споживачами
(відсталі адміністративно-територіальні одиниці) для забeзпeчeння налeжного
рiвня бюджeтного фiнанcування тeриторiальних громад, зроcтання якоcтi життя
наceлeння, cоцiального захиcту, змiцнeння адмiнicтративно-тeриторiальної
цiлicноcтi країни, що сприяє піднесенню добробуту суспільства у цілому.
Згiдно з cт. 81 Бюджeтного кодeкcу України, мiжбюджeтнi вiдноcини – цe
вiдноcини мiж дeржавою, Автономною Рecпублiкою Крим (анекcованою
територiєю РФ) та територiальними громадами щодо забeзпeчeння вiдповiдних
бюджeтiв фiнанcовими рecурcами, нeобхiдними для виконання функцiй,
пeрeдбачeних Конcтитуцiєю та законами України [2].
Основними підставами існування міжбюджетних відносин є:
1) розподіл повноважень між державною виконавчою владою та органами
місцевого самоврядування;
2) гарантія з боку держави щодо фінансування наданих повноважень
органам місцевого самоврядування;
3) розмежування доходів і видатків між ланками бюджетної системи [6].
Cтратeгiчнe прагнeння України iнтeгруватиcя до європeйcького
eкономiчного проcтору актуалiзує нeобхiднicть модeрнiзацiї форм, мeтодiв та
iнcтрумeнтiв мiжбюджeтних вiдноcин для гарантування європeйcьких
cтандартiв фiнанcової автономiї органiв мicцeвого cамоврядування. Тому
міжбюджетні відносини мають відповідати сучасним умовам функціонування
держави, а саме в тій частині, що стосується відносин між державою та
органами місцевого самоврядування щодо забезпечення відповідних бюджетів
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фінансовими ресурсами, необхідними для виконання власних і делегованих
повноважень. Бюджетний кодекс чітко закріпив відповідні дохідні джерела
фінансування видатків на довготривалій стабільній основі між державним та
місцевими бюджетами, застосовуються єдині формульні підходи при
визначенні міжбюджетних трансфертів, що сприяло впровадженню принципів
Європейської хартії місцевого самоврядування в бюджетний процес.
В Українi оcновною формою реалiзацiї мiжбюджетних вiдноcин, основним
методом бюджетного регулювання є мiжбюджетнi транcферти, якi cпрямованi
на збаланcування та вирiвнювання фiнанcової cпроможноcтi вiдповiдних
бюджетiв. Вiдповiдно до ст. 2 Бюджетного кодекcу України мiжбюджетнi
транcферти – це кошти, якi безоплатно i безповоротно передаютьcя з одного
бюджету до iншого [2]. В останні роки спостерігається стала тенденція
зростання ролі бюджетних трансфертів, а підтвердженням є збільшення їх
питомої ваги в сукупних доходах місцевих бюджетів.
Міжбюджетні трансферти класифікуються за різними критеріями. За
способом зарахування коштів до бюджету трансферти бувають прямими
(безпосереднє перерахування коштів) чи непрямими (передача територіальним
органам влади права на надходження від певних національних податкових
платежів чи часток від них у рамках податкових розщеплень). На
законодавчому рівні і в науковій літературі, як правило, термін трансферти
застосовують до прямих або, як їх ще називають, офіційних трансфертів.
Залежно від цільового спрямування усі офіційні бюджетні трансферти
науковці, як правило, поділяють на дві групи:
- поточні, які включають грошові допомоги (дотації) бюджетам нижчого
рівня при нестачі дохідних джерел, а метою надання поточних трансфертів є
збалансування цих бюджетів;
- капітальні (субвенції), які передбачають цільове використання
одержаних коштів і тому безпосередньо впливають на структуру видатків
бюджетів, які їх отримують; цілі, на які спрямовуються субвенції, пов’язані в
основному з виконанням органами місцевого самоврядування делегованих
державою повноважень.
У БКУ трансферти поділяються на три групи. До першої групи належать
трансферти, що здійснюються в порядку вирівнювання бюджетної
спроможності на безоплатній і безповоротній основі для покриття поточних
видатків: 1) базова дотація (раніше називалася дотація вирівнювання); 2)
трансферти, що передаються до Державного бюджету України та місцевих
бюджетів з інших місцевих бюджетів - реверсна дотація (кошти, що
передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів для горизонтального
вирівнювання податкоспроможності територій). До другої групи належать
трансферти, що надаються для використання на певну мету в порядку,
визначеному тим органом, який прийняв рішення про надання субвенції:
субвенції на здійснення державних програм соціального захисту; додаткова
дотація на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок надання
пільг, встановлених державою; субвенція на виконання інвестиційних проектів;
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освітня субвенція; медична субвенція; субвенція на фінансування заходів
соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на
території зони спостереження; субвенція на проекти ліквідації підприємств
вугільної і торфодобувної промисловості та утримання водовідливних
комплексів у безпечному режимі на умовах співфінансування (50 відсотків). До
третьої групи належать інші безумовні трансферти, що надаються на
безоплатній і безповоротній основі у вигляді дотацій.
Базова дотація – надається з державного бюджету для горизонтального
вирівнювання податкоспроможності територій.
Реверсна дотація - кошти, що передаються до державного бюджету з
місцевих бюджетів для горизонтального вирівнювання податкоспроможності.
Освітня субвенція – на оплату поточних видатків загальноосвітніх
навчальних закладів усіх типів.
Субвенція на підготовку робітничих кадрів – на оплату поточних видатків
професійно-технічних начальних закладів.
Медична субвенція – на утримання установ та закладів охорони здоров’я.
Стабілізаційна дотація - передбачається у державному бюджету для
покриття фактичних диспропорцій при запровадженні нової моделі
взаємовідносин державного бюджету з місцевими бюджетами.
Порядки розподілу та використання субвенцій і дотацій визначаються
Кабінетом Міністрів України.
Тобто у результатi змiн у бюджетному i податковому законодавcтвi та
проведення фінансової децентралізації у 2014 – 2017 рр. вперше за чаciв
незалежноcтi зроблено cпробу децентралiзувати cиcтему мiжбюджетних
вiдноcин і загалом можна видiлити такi оcновнi напрями реформи:
• виключено поняття доходів, що враховуються та не враховуються при
визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, дотації вирівнювання та
додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих
бюджетів;
• передбачено нові терміни: базова дотація, реверсна дотація, освітня
субвенція, субвенція на підготовку робітничих кадрів, медична субвенція,
субвенція на забезпечення медичних заходів окремих державних програм та
комплексних заходів програмного характеру, стабілізаційна дотація;
• встановлено нові умови затвердження та виконання місцевих бюджетів
(місцеві бюджети затверджуються до 25 грудня року, що передує плановому);
• бюджети об'єднаних територіальних громад (ОТГ) переходять на прямі
міжбюджетні відносини з державним бюджетом, а законом про державний
бюджет на плановий рік їм затверджуються обсяги міжбюджетних трансфертів
(базова дотація, освітня субвенція, медична субвенція, інші субвенції та дотації,
якщо є підстави для надання та отримання відповідних міжбюджетних
трансфертів);
• місцевим бюджетам, які мають взаємовідносини з державним бюджетом,
в тому числі бюджетам ОТГ надається субвенція на формування
інфраструктури об’єднаних територіальних громад;
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• у двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про
Державний бюджет України обсяги міжбюджетних трансфертів приводяться у
відповідність із законом;
• невикористані субсидії та субвенції залишатимуться в розпорядженні
місцевого бюджету і можуть бути використані у наступному році;
• за рішенням відповідної місцевої ради обслуговування коштів бюджету
розвитку та власних надходжень бюджетних установ може здійснюватися
установами банків державного сектора;
• у разі розміщення коштів місцевого бюджету на депозитах та/або
обслуговування коштів місцевого бюджету в установах банків позики на
покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів не надаються;
• середньострокові позики з державного бюджету не надаються.
За допомогою бюджетних трансфертів вирішуються такі завдання:
- досягається збалансування бюджетів, здійснюється активний вплив на
структуру видаткової частини;
- проводиться вирівнювання бюджетних диспропорцій у розрізі територій
країни;
- здійснюється
фінансування
соціально-економічних
програм
загальнодержавного значення;
- забезпечується розвиток місцевого господарства відповідно до
визначених загальнонаціональних пріоритетів.
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ЗОВНІШНІ ШОКИ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ
ТА ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ
Визначено основні зовнішні шокові збурення, джерела їх виникнення,
канали розповсюдження та наслідки для національної економіки. Виокремлено
позитивні та негативні зовнішні шоки, що справляють вплив на вітчизняну
економіку. Проаналізовано вплив зовнішніх шоків на динаміку економічного
зростання в Україні.
Ключові слова: макроекономічний шок, зовнішні збурення, зовнішня
стійкість, рахунок поточних операцій
Під макроекономічним шоком розуміють різку зміну «в умовах
господарювання, що виводить економічну систему зі стану рівноваги», яку
розглядають як тенденцію, «що поглинає найбільш вагомі відхилення» та
характеризується урівноваженістю певних економічних параметрів, наприклад,
«попиту і пропозиції, виробництва та споживання, використання виробничих
факторів, товарної та грошової маси, заощаджень та інвестицій» [1, с. 62].
Серед явищ, які сигналізують про появу дисбалансів виділяють «інфляцію та
безробіття, невідповідність обсягів фінансових ресурсів та витрат, оплати та
продуктивності праці; доходів та витрат державного бюджету; розміру
бюджетного дефіциту та джерел його покриття; активів та пасивів платіжного
балансу» [1, с. 62].
Відповідно до класифікації макроекономічних шоків, наведеної у [2, с. 4652], за місцем виникнення імпульсів шоки поділяють на внутрішні та зовнішні.
Зокрема, зовнішні шоки викликані дією імпульсів, що мають місце поза
межами території тієї чи іншої країни. До них відносять наступні шоки: шок
зовнішнього попиту, ціновий шок на ресурси на світовому ринку, шок умов
торгівлі, шок світових процентних ставок, шок потоків світового капіталу тощо
[1, с. 66; 2, с. 47]. Ці шоки впливають на рахунок поточних операцій та
капітальний рахунок платіжного балансу. Зокрема, негативні зовнішні шоки
призводять до зменшення сальдо поточного рахунку, що пов’язано із падінням
експортних валютних надходжень, зростанням імпортних платежів та
факторних платежів нерезидентам. В свою чергу капітальний рахунок
скорочуватиметься у зв’язку з відпливом капіталу за межі країни. В кінцевому
підсумку зазначені процеси призведуть до погіршення сальдо платіжного
балансу та можуть сприяти виникненню дестабілізаційних процесів в економіці
в цілому [1, с. 66; 2, с. 47].
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Розглядаючи шокові збурення з боку попиту та пропозиції, також
виокремимо основні зовнішні джерела їх виникнення відповідно до суб’єктів
попиту та пропозиції. Так, зовнішній світ виступає одним з чотирьох суб’єктів
попиту (поряд з домашніми господарствами, фірмами та державою) та одним з
трьох суб’єктів пропозиції (поряд з домашніми господарствами та фірмами) [1,
с.71-74].
Зовнішні шокові збурення з боку попиту пов’язані, насамперед, зі зміною
зовнішнього попиту на продукцію національного експорту, тому джерелами
зовнішніх шоків з боку попиту виступає динаміка економічного зростання
світової економіки, конкурентоспроможність вітчизняних товарів та послуг на
світовому ринку та переорієнтація країн-експортерів відповідної продукції на
країни - її виробники. З боку пропозиції основним джерелом шокових збурень
виступають світові ціни на енергоресурси та «інші стратегічні товари» [1, с. 7174]. В цьому аспекті варто згадати нафтові шоки 70-80х рр. ХХ століття.
До зовнішніх також відносять і технологічні шоки, вплив яких є
надзвичайно актуальним на сучасному етапі розвитку економіки України, проте
зазначимо, що з початку ХХІ століття ці шоки мали негативний характер1.
За характером розповсюдження шоки можна поділити на такі, що
передаються через торговий та фінансовий канали. За свідченням фахівців
МВФ [3, c.145], ці два канали діють в протилежних напрямках. Так, наприклад,
з одного боку, рецесія в розвинених країнах зумовлює погіршення умов
торгівлі та зниження зовнішнього попиту для країн з ринком, що формується,
негативно впливаючи на їх економічне зростання. З іншого боку, нижчі
відсоткові ставки в розвинених країнах провокують зростання внутрішнього
попиту в країнах, що розвиваються. В свою чергу зміни зовнішнього попиту на
продукцію вітчизняного експорту або умов торгівлі являють собою, так би
мовити, реальні зовнішні шоки, що «безпосередньо впливають на
продуктивність капіталу та його накопичення» [3, c.145] та відповідно і на
довгострокове зростання.
Дж.Френкель та М.Мусса виділяють такі канали передачі зовнішніх
збурень, як зовнішня торгівля («торгівля товарами»), міжнародна мобільність
капіталу та монетарний канал або «обмін національними грошима» [4, c.1]. Так,
говорячи про такий канал передачі макроекономічних збурень, як товарні
потоки, вони стверджують, що за умов фіксованого обмінного курсу рівень цін
в країні та її монетарна політика залежать від монетарної політики країн –
торговельних партнерів. В свою чергу, завдяки міжнародній мобільності
капіталу, яка виникає внаслідок різниці відсоткових ставок, стає можливим
вирівнювання дисбалансів поточного рахунку та згладжування споживання в
країні. На їх думку, «будь-яка зміна в пропозиції грошей або будь-яке екзогенне
збурення в попиті на гроші повинні призводити до змін рівноважних значень
однієї чи декількох змінних, що впливають на попит на гроші» [4, с. 6]. При

1

Разом з тим експерти пропонують розглядати їх і в якості внутрішніх [1, c.79]
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цьому в умовах рівноваги збурення можуть опосередковано впливати на попит
чи пропозицію грошей через чинники, що здійснюють на них вплив.
На думку Дж.Айзенмана [5], каналами передачі шоків між економіками
світу, що також сприяють активізації механізму корегування у відповідь на їх
дію, є обмінні курси та рахунок поточних операцій.
На думку авторів [1, с. 80], економічне зростання в Україні знаходилося
«під впливом перманентної дії як позитивних так і негативних шоків
зовнішнього і внутрішнього походження, які не абсорбувалися застосуванням
ефективної акомодаційної політики з боку Уряду», що засвідчує «надвисока
волатильність траєкторії загальноекономічної динаміки, що не демонструє
чітко окресленої домінанти розвитку». Отже, можна констатувати відсутність
стійких довгострокових чинників, що визначали динаміку економічного
зростання в Україні. При чому, на нашу думку, основним його чинником є
зовнішній, який призводив до пришвидшення або уповільнення економічного
розвитку в Україні. Протягом 2000-2009 рр. відповідно до матриці шокових
впливів з боку попиту та пропозиції на загальноекономічну динаміку,
розробленої фахівцями інституту економіки прогнозування НАН України, він
мав позитивний вплив на економіку України у 2000, 2003, 2004 та 2007 рр.,
негативний – у 2001, 2005, 2006, 2008, 2009 рр. [1, с. 94].
Позитивні зовнішні шоки на національну економіку1 в основному пов’язані
з прискоренням світового економічного зростання та сприятливою
кон’юнктурою на світових товарних ринках, зокрема ринках металургійної та
хімічної продукції та продукції АПК. Так, наприклад, у 2000 році
спостерігалися ефекти позитивного зовнішнього шоку, спричиненого
розширенням світової економіки та, відповідно, сприятливою кон’юнктурою на
ринках традиційного українського експорту [1, с. 81], що викликало
підвищення прибутковості підприємств експортної направленості та в
результаті зростання інвестиційного попиту.
Протягом наступних двох років спостерігалася дія негативних шоків
зовнішнього характеру, що були викликані зменшенням попиту на вітчизняний
експорт у зв’язку з уповільненням розвитку світової економіки [1, с. 82-85].
Свою роль у підвищенні волатильності інвестиційного попиту протягом цього
періоду також відіграло введення з боку Російської Федерації «квот на ввезення
українських труб та запровадження з липня 2001 р. принципу стягнення ПДВ за
країною призначення товару». Ці чинники в кінцевому випадку призвели до
зменшення темпів зростання валового нагромадження основного капіталу.
Проте позитивний ефект мали достатньо помірні ціни на імпортовані
енергоресурси.
На думку авторів [1, с. 85], за рахунок значної відкритості української
економіки експорт справляв значний вплив на економічне зростання та його
динаміка в основному визначалася не девальвацією гривні, а зовнішнім
попитом.
Окремі аспекти впливу зовнішніх шоків на економічне зростання в Україні наведено у
роботі [6]
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Економічний розвиток в України протягом 2003-2004 рр. тісно пов'язаний
з розширенням світової економіки та зростанням експортних надходжень і,
відповідно, підвищенням прибутковості вітчизняних підприємств. Хоча у 2004
році спостерігалося підвищення експорту товарної продукції до офшорів, що
супроводжувалося
неповерненням
валютної
виручки
від
зовнішньоторговельних операцій та зростанням тиску на державний бюджет
щодо відшкодування ПДВ.
У 2005 році відбувалося суттєве стиснення зовнішнього попиту на
українську металургійну продукцію та відповідно скорочення експорту, що
було спричинене появою таких потужних експортерів, як країни з економіками,
що формуються, насамперед, Китай.
В цьому ж році започаткована тенденція до зростання споживчого попиту
населення за рахунок розширення його кредитування, що викликало
розширення попиту на імпортовані товари та відповідно зменшення темпів
економічного зростання [1, с. 87].
Протягом 2006-2008 рр. також відбувалося скорочення зовнішнього
попиту на український експорт металургійної продукції, що в деякій мірі
компенсувалося зростанням світових цін на неї. Поряд з цим відбулося
зростання ціни на імпортований природний газ, що можна класифікувати як
негативний зовнішній шок пропозиції [1, с. 89], який спровокував «позитивний
внутрішній шок попиту на інвестиції» внаслідок необхідності зменшення
енергомісткості виробництва та його технічного переозброєння для
забезпечення підвищення конкурентоспроможності продукції на світових
ринках.
У 2009 році українська економіка зазнала значного негативного
зовнішнього шоку, що був викликаний світовою фінансовою кризою та
спричинив стиснення попиту на вітчизняну експортну продукцію. Це
супроводжувалося також і негативним зовнішнім шоком пропозиції –
зростанням ціни на імпортований природний газ [1, с. 92-93]. У зв’язку з
високою енергомісткістю виробництва експортної продукції це також
спровокувало скорочення її експорту. При чому темпи зменшення експорту
навіть перевищили відповідні показники світової економіки. В результаті це
призвело до падіння темпів промислового виробництва та зменшення
інвестиційного попиту.
Протягом цього періоду також мав місце зовнішній шок, асоційований зі
складнощами або взагалі неможливістю запозичення кредитних ресурсів на
зовнішніх фінансових ринках (так званими «раптовими зупинками» припливу
капіталу) та подальшим відтоком раніше запозичених ресурсів у зв’язку з
банківською кризою у країнах-позичальниках.
Протягом 2000-2009 рр. значний вплив на розвиток національної
економіки також мав негативний технологічний шок, що пов’язано з
недостатністю або взагалі відсутністю технічного переозброєння виробництва
для підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції на
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внутрішньому та світовому ринках та, як результат, забезпечення стійкого
довгострокового економічного зростання.
Протягом 2008–2013 рр., за свідченням І.Крючкової [7, с. 32],
«споживацька модель економіки» призвела до зниження інвестиційної
активності, зростання боргового навантаження (особливо використання
офшорного кредитування) та «втрати зовнішніх ринків вітчизняними
виробниками», що в кінцевому випадку викликало падіння валових заощаджень
за рахунок їх відпливу за межі країни.
У період з 2014 по 2015рр. спостерігалося скорочення споживчого та
інвестиційного попиту внаслідок розвитку внутрішніх чинників, серед яких
зазначимо «замороження соціальних стандартів на тлі високої інфляції та
багатократне підвищення податкового тиску на доходи фізичних осіб» та
скорочення «внутрішньо орієнтованого виробництва». Девальваційні процеси,
що мали місце протягом цього періоду, також спричинили унеможливлення
технологічного переозброєння виробництва та зростання «нецінової
конкурентоспроможності вітчизняних виробників» [7, с. 34].
Таким чином, на нашу думку, в контексті дослідження зовнішньої
стійкості України необхідно специфікувати та симулювати такі зовнішні
шокові збурення, як шок зовнішнього попиту, ціновий шок на ресурси на
світовому ринку, шок умов торгівлі, шок світових процентних ставок, шок
потоків світового капіталу та технологічний шок.
Список використаної літератури
1. Економіка України: шокові впливи та шлях до стабільного розвитку:
монографія / Білоцерківець О.Г. [та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук І.В.
Крючкової; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. - К.: [б. в.],
2010. – 479 с.
2. Шинкоренко Т.П. Макроекономічні шоки: теоретичні та емпіричні
аспекти / Т.П. Шинкоренко //Економіка та прогнозування. – 2010. – № 2.
– С. 44–60.
3. World Economic Outlook, April 2014: Recovery Strengthens, Remains
Uneven [Electronic source]. // International Monetary Fund. – 216 p. – Access
mode to the resource: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/
4. Frenkel, J.A. Monetary and fiscal policies in an open economy / J.A. Frenkel,
M.L. Mussa // The National Bureau of Economic Research. – Working paper
575. – October 1980. – 13 p. – Access mode to the resource:
http://www.nber.org/papers/w0575
5. Aizenman, J. A theory of current account and exchange rate determinations
[Electronic source]. / J.Aizenman // The National Bureau of Economic
Research. – Working Paper 1177. – Access mode to the resource:
http://www.nber.org/papers/w1177
6. Bazhenova, O.V. External shocks on economic growth of Ukraine: theoretical
backgrounds and empirical testing / O.V.Bazhenova // Вісник Київського
217

ПАРАДИГМАЛЬНІ ЗРУШЕННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ ХХІ СТ.
національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2012. –
№140. – C. 5–8.
7. Крючкова І.В. Макроструктурні чинники інвестиційних криз в економіці
України впродовж 1991-2015рр. / І.В.Крючкова // Економіка і
прогнозування. – 2016. – №1. – С. 23-40.

218

МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
Л.О. Баластрик, канд. екон. наук, доц.,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
О.О. Палійчук, економіст-аналітик, м. Київ
ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
В УМОВАХ БОРГОВОЇ ПАСТКИ
В статті розглянуто динаміку державного боргу в Україні та його вплив
на економічне зростання. Визначено основні напрями бюджетної політики в
умовах боргової пастки.
Ключові слова: доходи та видатки державного бюджету, державний
борг, боргова пастка, капітальні витрати, економічне зростання.
Неефективність фіскальної політики в Україні протягом усього періоду
незалежності пояснюється відсутністю чітко окреслених орієнтирів суспільного
розвитку, цілей та стратегічних завдань на довгостроковий період, що призвело
до невизначеності ролі держави, особливо щодо змісту та інструментів цієї
політики. Світова фінансова криза поглибила негативні явища в сфері
державних фінансів, але не слід зменшувати і прорахунки влади щодо
стабілізаційних заходів в економіці.
Закономірно, що зниження ВВП і, відповідно, доходів населення та
підприємств, звузило дохідну частину бюджету. Негативний імпульс від рецесії
в економіці підсилився ефектом мультиплікатора, який проявився в тому, що
падіння доходів бюджету у відносному вимірі були більш глибоким, ніж
скорочення ВВП. Проте, незважаючи на накопичення негативних тенденцій в
бюджетно-податковій сфері та формування значного розриву між доходами та
видатками бюджету уряд намагався фінансувати останні в повному обсязі,
хоча доцільніше було б зробити секвестр видаткової частини бюджету та
посилити фінансовий контроль за сплатою податків. Уряду дійсно вдалося
стабілізувати ситуацію та звести доходи та видатки, але це відбулося за
допомогою досить проблематичних, з точки зору ефективності, заходів.
Позитивний результат було досягнуто завдяки традиційному обмеженню
державного бюджету лише поточними економічними та соціальними
потребами та зростанням запозичень. По суті – всі бюджети незалежної
України – кошториси поточного періоду [1].
Для подолання цього суттєвого недоліку необхідно було запровадити
довгострокове бюджетне планування, що і започаткував уряд в цьому році. Але
залишаються невирішеними проблеми посилення фінансового контролю за
формуванням
і
використанням
державного
бюджету,
підвищення
відповідальності за бюджетні правопорушення, чіткого розмежування джерел
загального та спеціального фондів, створення повноцінної системи власного
фінансування місцевих бюджетів.
За останні роки відбулося різке відхилення у структурі видатків бюджету
у бік непродуктивних статей (управління, правоохоронна діяльність, соціальні
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і комунальні послуги), частка яких в зведеному бюджеті збільшилася майже в
два рази. Різко скоротилися обсяги державних інвестицій у виробничі галузі,
відбулося
відторгнення
інвестиційної функції бюджетної системи і
перетворення державного бюджету в споживчий бюджет, використовуваний
переважно на оплату праці і соціальні виплати. Як результат, значною мірою
знизився стимулюючий вплив державних витрат на економіку. Як бачимо з
табл. 1 капітальні витрати бюджету за останні 6 років (2011 – 2016 рр.)
складають мізерну частку як по відношенню до ВВП (2,4% – 2011 р., 2,1% –
2012 р., 1,2% – 2013 р., 9,5% – 2014 р., 0,9% - 2015 р., 1,1% - 2016р.) так і до
витрат бюджету (9,3% – 2011 р., 7,4% - 2012 р., 4.4% - 2013 р., 1,7% – 2014 р.,
3,1% - 2015 р., 3,9% - 2016 р.), при зростанні бюджетного дефіциту за межі,
визначені у Бюджетному кодексі України (3%). Це вказує на зростання
непродуктивних видатків бюджету та його поточної спрямованості на
проїдання.
Таблиця 1
Динаміка темпів зростання ВВП, державного боргу,
бюджетного дефіциту та капітальних видатків
Роки

2011

Темп зростання ВВП (грн.) %
Співвідношення державного
боргу до ВВП %
Доходи державного бюджету
до ВВП %
Витрати державного бюджету
до ВВП %
Дефіцит/профіцит державного
бюджету %

21,6 % 7,0% 3,3% 7,7%

-1,8%

-3,5% -4,4% -4,7%

-4,1% -3,7%

Капітальні видатки до ВВП

2,4%

2,1% 1,2% 0,5%

0,9% 1,1%

Капітальні
видатки
до
9,3% 7,4% 4,4% 1,7%
видатків бюджету %
Джерело: складено автором на основі джерела [3].

3,0% 3,9%

2012

2013

2014

2015

2016

26,3% 20,4%

35,9% 36,6% 40,1% 70,2% 79,4% 81,0%
30,3% 24,5% 23,3% 22,7% 26,9% 25,9%
31,7% 28,0% 27,7% 27,4% 29,0% 28,7%

Якщо порівняти темпи зростання номінального валового внутрішнього
продукту та темпи приросту державного боргу протягом останніх 6 років,
можна помітити, що в Україні ці темпи істотно розходяться, тим самим
створюючи небезпеку для економіки. Питання економічного зростання,
структурних реформ проголошені урядом, але не реалізуються як пріоритети у
порядку денному, адже під час складання бюджету завищуються номінальний
ВВП та доходи, бо завжди є можливість позичити гроші або взяти у НБУ.
Замість політики активізації економічного зростання Україна насправді
проводить політику активізації нарощування боргу. Викликають занепокоєння
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витрати на обслуговування державного боргу, які у 2016 року становили 13.3%
доходів зведеного бюджету. В 2015 році на обслуговування боргу було
витрачено 14,7% доходів зведеного бюджету. Сума погашення та
обслуговування державного боргу 2016 поглинула третину доходів зведеного
бюджету, що звичайно було значним навантаженням на бюджет. Ці витрати
могли бути більшими, якби не реструктуризація боргу. Зокрема в 2016 році
мали бути погашені зобов‘язання на суму 1 млрд. дол. США ОЗДП 2006 р., 1.25
млрд. дол. США ОЗДП 2011р. І хоча практика реструктуризації боргів здається
звичною, не треба забувати, що через 5 – 10 чи 15 років нашій державі все одно
доведеться відповідати за своїми зобов’язаннями, які з року в рік продовжують
накопичуватись. Наприклад, у 2014 році тільки обсяги повернення зовнішніх
боргів склали більше ніж 7,5 мільярда доларів, у 2015 році – 4 мільярди, у 2016
році – 3,3 мільярда, а у 2017 році – 5,4 мільярда доларів.
Як бачимо, за останні декілька років Україна потрапила у боргову пастку:
приріст ВВП не перекриває абсолютних витрат по обслуговуванню державного
боргу і поточних зобов’язань по сплаті тіла державних позик. Неперервно
зростає частка державного боргу по відношенню до ВВП, так у 2016 році вона
сягнула 81% ВВП (критичним значенням на сьогодні є 60% ВВП згідно
Бюджетного кодексу України), хоча у деяких країнах Європейського союзу–
Греції, Італії, Ірландії – обсяг державного боргу значно перевищує 100% ВВП.
Для цих країн, боргове фінансування у роки кризи дало можливість забезпечити
стабільний попит на внутрішньому ринку, підтримати рівновагу на
фінансовому ринку, більш ефективно здійснювати перерозподіл фінансових
ресурсів, що пом'якшило дію негативних чинників, надаючи економічним
суб'єктам додатковий час для пристосування
до кризових умов
господарювання. Боргова політика зарубіжних країн доводить, що
найефективнішим напрямком використання запозичених коштів є вкладення їх
в інвестиційну діяльність. Проте в Україні запозичення використовуються
непродуктивно – на покриття дефіциту бюджету та на погашення зовнішнього
боргу попередніх років, при цьому протягом 2010-2013 років за рахунок
зменшення золотовалютних резервів країни. З іншого боку, вітчизняний уряд
звик закривати поточні проблеми майбутніми.
Але якщо проаналізувати динаміку індикаторів боргової безпеки (табл.2)
щодо частки зовнішніх боргових зобов’язань, то вони не настільки великі, щоб
Україна не змогла їх виконувати, хоча у 2015-2016 роках вона вийшла за
допустимі межі. Викликає тривогу і відношення державного зовнішнього боргу
до річного експорту товарів і послуг, яке у 2015 році перевищило на 20%
допустиму норму. Динаміка внутрішнього державного боргу не така загрозлива
(у 2015 перевищення порогового рівня склало 7%), тим більше, якщо
фінансувати внутрішній борг чи дефіцит бюджету за рахунок коштів НБУ чи
емісії, як почасти робиться в нашій країні. Ці заходи не викличуть дефолту,
однак можуть посилити негативні явища, такі як інфляція, девальвація. Але на
сьогодні Україна не може обійтися без державних позик. В умовах
"негативного зростання" економіки, зібрані шляхом запозичення кошти можуть
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виявитися вирішальними для підтримки хоча б невеликого зростання
інвестицій і внутрішнього споживання, для забезпечення мінімального росту
ВВП.
Динаміка державного боргу і величини бюджетного дефіциту в останні 3
роки може негативно вплинути на реалізацію прагнень України вступити до
Євросоюзу. Згідно Маастрихтських критеріїв, дефіцит бюджету не повинен
перевищувати – 3% від ВВП, а державний борг – 60% від ВВП країни, яка
бажає вступити Євросоюзу. З метою оптимізації державних видатків та
державного боргу в Україні важливо зменшити перерозподіл ВВП, рівень якого
складає близько 52 % від ВВП. За оцінками експертів Центру економічної
стратегії, зниження частки видатків держави у ВВП з 51 % до 35-37 % здатне
прискорити економічне зростання в Україні на 1-2 % ВВП в рік [2].
Таблиця 2
Динаміка індикаторів боргової безпеки в Україні у 2011-2015 рр.
2011

2012

2013

2014

2015

Відношення загального
не більше 37,00% 38,00% 40,00% 70,00% 79,00%
державного боргу до ВВП, %
60
Відношення загального обсягу не більше 22,97% 21,99% 20,48% 29,43% 47,13%
зовнішнього боргу до ВВП, %
25
Рівень зовнішньої
не більше 819,91 847,80 825,16 856,87 961,78
заборгованості на одну особу,
200
дол. США
Відношення державного
не більше 29,85% 42,90% 44,10% 59,30% 90,90%
зовнішнього боргу до річного
70
експорту товарів і послуг, %
Відношення відсоткових
не більше 5,73% 5,10% 6,53% 7,74% 8,58%
платежів з обслуговування
12
зовнішнього боргу до річного
експорту товарів і послуг, %
Відношення обсягу сукупних не більше 6,73% 12,50% 16,50% 22,00% 69,90%
платежів з обслуговування
20
зовнішнього боргу до доходу
державного бюджету, %
Відношення обсягу
не більше 13,30% 14,75% 17,70% 24,80% 37,90%
внутрішнього боргу до ВВП,
30
%
Відношення обсягу сукупних не більше 15,13% 12,80% 12,20% 20,00% 18,54%
платежів з обслуговування
25
внутрішнього боргу до доходу
державного бюджету, %
Джерело: складено автором на основі джерела [3].
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В умовах обмеженості фінансових ресурсів бюджетна політика держави
повинна акцентуватися на пріоритетних напрямках інноваційного розвитку, які
сприятимуть виходу з рецесії: по-перше, на активному стимулюванні галузей і
підприємств «інноваційного прориву»; по-друге, удосконаленні структури
сукупного попиту та його якості (інноваційні товари національного
виробництва повинні знайти споживача як на внутрішньому, так і на
зовнішньому ринку); по-третє, прямій державній підтримці соціальної та
промислової інфраструктури
Перший напрямок передбачає значні інвестиції в науку і нові технології, в
професійну підготовку й освіту, в розвиток комунікацій та інформаційних
систем, які бажано підкріпити податковими кредитами та іншими заходами
щодо стимулювання інвестиційної активності. В цьому аспекті повинен
посилитися державний захист інтелектуальної власності українських
товаровиробників (в тому числі у формі субсидіювання їхніх витрат на
патентування своїх винаходів за кордоном). Суттєву стимулюючу роль
виконують державні субсидії та інвестиції, які надаються народному
господарству
Найбільші дискусії викликає другий напрямок, реалізація якого може
посилити дефіцитність бюджету та поглибити боргову яму. Але товари
інноваційного виробництва повинні або знаходити свого споживача на
внутрішньому ринку, і тоді внутрішній сукупний попит за обсягом і
структурою має відповідати сукупній пропозиції і, відповідно, стимулюватися
державою, або завойовувати зовнішній ринок, і тоді національні
підприємницькі структури повинні знайти інноваційно проривні ніші в
світовому виробництві товарів і послуг, що значно ускладнюється без суттєвої
фінансової підтримки держави (зменшення податків та надання субсидій).
Управління державною заборгованістю є одним із ключових факторів
забезпечення макроекономічної стабільності в державі. Від характеру
врегулювання боргової проблеми залежить бюджетна дієздатність країни, стан
її валютних резервів, а відповідно і стабільність національної валюти, рівень
відсоткових ставок, інвестиційний клімат, характер поведінки всіх сегментів
фінансового ринку. Тому управління державним боргом має бути зорієнтоване
на застосування ефективної боргової стратегії, а не базуватися на
короткострокових ситуативних орієнтирах.
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ІНТЕГРАЛЬНИЙ ПОКАЗНИК ОЦІНКИ ЗОВНІШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ
Запропоновано ввести у науковий обіг такі поняття: «мікросередовище
господарювання
агропродовольчого
сектора»,
«макросередовище
господарювання
агропродовольчого
сектора»,
«мегасередовище
господарювання
агропродовольчого
сектора»,
«гіперсередовище
господарювання агропродовольчого сектора». Обґрунтовано головні
параметри зовнішнього середовища агропродовольчого сектора: складність,
невизначеність, неоднозначність, рухомість, взаємозалежність факторів
середовища.
Для
інтегральної
оцінки
зовнішнього
середовища
агропродовольчого сектора економіки запропоновано використовувати
методи координат та експертних оцінок.
Ключові слова: агропродовольчий сектор, зовнішнє середовище,
інтегральний показник.
Агропродовольчий сектор як головний виробник продовольства в країні
для внутрішніх і зовнішніх споживачів взаємодіє із зовнішнім середовищем
через ринки матеріально-технічних ресурсів та агропродовольчої продукції
органи державної влади, інші інституційні чинники. Як відкрита система
агропродовольчий сектор відчуває тиск зовнішнього середовища, зокрема через
зміну валютного курсу, що впливає на рівень цін ресурсів і продукції,
біфуркації соціально-політичної ситуації тощо.
З огляду на зазначене важливим для прогнозування тенденцій розвитку
агропродовольчого сектора є наявність ефективного інструментарію оцінки
зовнішнього середовища, який би характеризувався коректністю одержуваної
інформації та відносною простотою у практичному використанні.
Нами визначені такі визначення середовища господарювання
агропродовольчого сектора економіки:
- мікросередовище господарювання агропродовольчого сектора
економіки – це середовище прямого впливу на сільське господарство, харчову
промисловість, торгівлю продовольчими товарами. Тобто, це учасники
місцевого ринку, які перебувають у постійному взаємозв’язку і безперервно
контактують між собою (суб’єктами мікросередовища господарювання
агропродовольчого сектора виступають споживачі, конкуренти, державні
органи влади, фінансово-кредитні установи, ринкові посередники, транспортні
перевізники);
- макросередовище господарювання агропродовольчого сектора
економіки – це сукупність економічних, політичних, природно-географічних,
демографічних, науково-технічних, екологічних умов, а також суспільні
225

ПАРАДИГМАЛЬНІ ЗРУШЕННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ ХХІ СТ.
відносини та інститути, що впливають на агропродовольчий сектор економіки,
зокрема, опосередковано на його мікросередовище. Це сукупність зовнішніх
факторів, що опосередковано впливають на сільське господарство, харчову
промисловість, торгівлю продовольчими товарами та які не можливо
контролювати;
- мегасередовище господарювання агропродовольчого сектора економіки
– це сукупність міжнародних умов і можливостей;
- гіперсередовище господарювання агропродовольчого сектора економіки
– це технологія представлення будь-яких видів інформації у вигляді відносно
невеликих блоків. У ХХІ ст. формуються ринки нового типу: ринки знань,
технологій, інформації.
Проведеними дослідженнями встановлені такі основні параметри
зовнішнього середовища агропродовольчого сектора економіки: складність,
невизначеність, неоднозначність, рухомість, взаємозалежність.
Для інтегральної оцінки зовнішнього середовища агропродовольчого
сектора економіки, на наш погляд, доцільно використовувати метод координат,
що достатньо широко застосовується в економічних дослідженнях [1, с. 185].
Формування інтегрального показника оцінки зовнішнього середовища
агропродовольчого сектора економіки (Si), на наш погляд, варто здійснювати з
урахуванням коефіцієнта вагомості окремих показників середовища (1):
Si = √к12×a + к22×b + к32×c + к42×d + к52×е,

(1)

де а – рівень складності зовнішнього середовища агропродовольчого
сектора;
b – рівень невизначеності зовнішнього середовища агропродовольчого
сектора;
с – рівень неоднозначності зовнішнього середовища агропродовольчого
сектора;
d – рівень рухомості зовнішнього середовища агропродовольчого
сектора;
е – рівень взаємозалежності факторів зовнішнього середовища
агропродовольчого сектора;
к1, к2, к3, к4, к5 – відповідно коефіцієнти вагомості показників рівня
складності, невизначеності, неоднозначності, рухомості, взаємозалежності
факторів середовища агропродовольчого сектора економіки.
Вагомість окремих показників (к1, к2, к3, к4, к5), на наш погляд, варто
оцінювати за допомогою методу експертних оцінок [2].
Перспективи подальших досліджень полягають у дослідженні
зовнішнього середовища агропродовольчого сектора в контексті наявних
функціональних видів (ресурсне, технологічне, економічне, соціальне,
державне, правове, політичне чи політико-правове, культурне чи соціальнокультурне, економічне, міжнародне, географічне).
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РОЛЬ БАНКІВ У ТРАНСМІСІЇ ШОКІВ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ
Шоки монетарної політики вважаються одними з найсерйозніших з огляду
на їх вплив на економіку країни. В більшості країн з ринком, що формується,
банки відіграють ключову роль у трансмісії шоків монетарної політики, що
обумовлюється низьким рівнем розвитку фондового ринку. Огляд
трансмісійних каналів монетарної політики засвідчив, що найбільш
релевантним для країн з ринком, що формується, є кредитний канал. Водночас,
зважаючи на те, що рівень доларизації як активів, так і зобов’язань банків в
цих країнах є достатньо високим, канал валютного курсу відіграє важне менш
ливу роль. За певних умов це стосується й каналу процентної ставки.
Ключові слова: шоки монетарної політики, кредитний канал, канал
валютного курсу, канал процентної ставки.
Центральний банк за своїм функціоналом має, передусім, піклуватися про
стабільність національної валюти. Це є основне завдання центрального банку.
Відтак, стабільність банківської системи має значення, але другорядне. Цей
факт вже свідчить про те, що реалізація монетарної політики, зокрема зміни у
використанні її інструментів, можуть стати шоками для банків, а відтак шоками
для економіки в цілому. Дослідження зазначеної проблематики здійснюють такі
вчені, як В. Базилевич [1], Б. Бернанке [4], О. Дзюблюк [2], А. Ігнатюк та
С. Кульпінський [3], А. Кешіп та Дж. Стейн [7], І. Міхов [6], С. Чекетті [5] та
інші. В більшості країн з ринком, що формується, основними учасниками
трансмісії є банки, і тому вважаємо за необхідне з’ясувати, якою є їх роль в
цьому процесі, що й є метою дослідження.
Шоки монетарної політики – це різкі зміни в застосуванні таких
інструментів, як процентні ставки центрального банку (облікова ставка, ставки
рефінансування за окремими інструментами), обсяги кредитування
центральним банком, норми резервування, операції на відкритому ринку та
інші. Щоправда у цьому зв’язку виникає питання, яким чином відбувається
поширення шоку, а це означає, що необхідно звернути увагу на трансмісійні
канали монетарної політики. Аналіз робіт з цієї проблематики дозволяє
виокремити достатньо значну кількість каналів монетарної трансмісії [4, 7],
однак, передусім, вважаємо за доцільне зупинитися на двох основних підходах,
які дискутуються в економічній літературі: грошовий підхід (money view) та
кредитний підхід (lending view). Такий поділ запропонований та підтриманий
Б. Бернанке [4], А. Кешіпом, Дж. Стейном [7] та багатьма іншими. Основна
відмінність між цими підходами полягає в тому, що грошовий підхід не
передбачає значної ролі фінансових корпорацій (банків), натомість як інший
акцентує увагу саме на банках як передавальному ланцюжку монетарних шоків.
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Важливо розуміти, що обидва підходи мають на меті визначення впливу
монетарної політики на кінцевий випуск та інфляцію за певних обмежень,
таких як нееластичність цін, нееластичність зарплат тощо. Своєю чергою, наше
завдання – це справді побачити вміст «чорної скриньки» («black box» [4]), або
принаймні, тієї його частини, що стосується реагування банків на шоки
монетарної політики.
В економіках, які мають низький рівень розвитку фондового ринку, варто
більшу увагу звертати саме на кредитний підхід, який не просто передбачає
важливість банків, але й суттєву залежність економічних агентів від кредитної,
процентної та валютної політик банків. Дослідження кредитного підходу
здійснюється за двома основними напрямами: зміни балансів позичальників та
зміни банківського кредитування, а в кінцевому підсумку - їх зв'язок.
Водночас, виникає інше питання, пов’язане з розумінням каналів
монетарної трансмісії. В економічній літературі достатньо часто
виокремлюються три канали монетарної трансмісії: канал процентної ставки,
канал валютного курсу, канал кредитування. В класичному вигляді перші два
канали мали б представляти грошовий підхід (банки не беруться до уваги), а
третій канал – це фактично і є кредитний підхід. Якщо розмірковувати логічно,
то зрозуміло, що як канал процентної ставки, так і канал валютного курсу
можна розглядати в контексті кредитного підходу, оскільки, по-перше, зміни
процентної ставки можуть мати вплив на зміни обсягів кредитування банками,
зміни процентних ставок банків. По-друге, зміна валютного курсу (і як
результат зміни процентних ставок, і як результат операцій центрального банку
з міжнародними резервами) може мати і має суттєвий вплив на банківське
кредитування за умови високого рівня фінансової доларизації. По-третє, зміна
як процентної ставки, так і валютного курсу суттєво впливає на рішення
економічних агентів щодо інвестування коштів, в т.ч. до банків. Водночас, в
цьому дослідженні вважаємо за доцільне акцентувати увагу на процентному
каналі і подивитися, наскільки тісним є зв'язок між обліковими ставками
центральних банків та ставками комерційних банків в країнах Східного
партнерства.
Передусім, хочемо підкреслити, що канал процентної ставки в більшості
випадків вважається найбільш дієвим і показовим. Особливо це відчутно в
США, країнах ЄС та Великобританії. Зрозуміло, що чим вищим буде в
майбутньому рівень фінансової інтеграції, тим дієвішим буде цей канал в
країнах з ринком, що формується, і більш шоковим буде його вплив.
Наприклад, підвищення ставки ФРС свідчить про здорожчання ресурсів у
доларах США не тільки в Сполучених Штатах, але й в країнах, які мають значні
запозичення в означеній валюті. Навіть якщо банки й не реагують на зміни
процентної ставки збільшенням чи зменшенням обсягів кредитування (зокрема,
в країнах, що розвиваються, та країнах з ринком, що формується), вони
орієнтуються на позицію центрального банку і можуть змінити в подальшому
підходи до ціноутворення за кредитами і депозитами. Ця орієнтація обумовлена
тим, що зміна процентної ставки в той чи інший бік свідчить про зміну виду
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монетарної політики центрального банку. Зміни в індикативних процентних
ставках центрального банку не відбуваються часто, економічні агенти можуть
прогнозувати, що відбудеться найближчими місяцями з вартістю фінансових
ресурсів (рис. 1). Розглянемо зміни облікової ставки ФРС, ЄЦБ та країнах
Східного партнерства за достатньо невеликий проміжок часу: з 2007 по 2016
рр., але який вміщує в себе як глобальну фінансову кризу, так і регіональні
фінансові кризи.

Рис. 1. Динаміка облікових ставок США, країн ЄС та країн Східного
партнерства за 2007 – 2016 рр.
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По-перше, в усіх досліджуваних країнах мали місце різкі коливання
облікових ставок центральних банків, а отже, це не може не впливати на
діяльність комерційних банків. По-друге, в розвинених країнах зміни в
облікових ставках в період глобальної фінансової кризи були спрямовані на
розширення доступу банків до рефінансування (ставки почали наближатися до
0%, а в ЄС на 16.03.2016 р. діяла ставка 0%). По-третє, в країнах з ринками, що
формуються, ситуація з динамікою облікових ставок є неоднозначною, крім
того, не спостерігається якоїсь чітко визначеної політики. Вона є швидше
ситуативною. Але чи можна вважати зміну облікової ставки центральним
банком шоком для комерційних банків в країнах Східного партнерства? Для
відповіді на запитання, наскільки тісно взаємопов’язані облікові ставки
центральних банків та комерційних банків в країнах Східного партнерства,
побудуємо кореляційну матрицю, припустивши, що наслідки зміни облікових
ставок мають настати за місяць після їх введення в дію (табл. 1).
Таблиця 1.
Кореляційна матриця облікових ставок (ОС) центральних банків,
депозитних (ДС) та кредитних (КС) ставок комерційних банків країн Східного
партнерства
Україна
ОС
ОС
1,00
ДС
0,55
КС
0,67

ДС

КС

1,00
0,90 1,00

Білорусь
ОС
ОС
1,00
ДС
0,79
КС
0,81

ДС

КС

1,00
0,83 1,00

Азербайджан
ОС
ОС
1,00
ДС
0,05
КС
0,23

ДС

КС

1,00
0,90 1,00

Вірменія
Молдова
Грузія
ОС
ДС
КС
ОС
ДС
КС
ОС
ДС
КС
ОС
1,00
ОС
1,00
ОС
1
ДС
0,68 1,00
ДС
0,67 1,00
ДС
0,42
1
КС
-0,21 -0,07 1,00
КС
0,36 0,87 1,00
КС
0,362 0,54
1
Джерело: побудовано автором за даними https://www.cba.am; http://en.cbar.az;
https://www.nbg.gov.ge; https://www.nbrb.by; https://www.bnm.md; www.bank.gov.ua

Очевидно, що не в усіх країнах простежується тісний позитивний зв'язок
між зміною облікової ставки центрального банку та зміною депозитних та
кредитних ставок комерційних банків. Якщо вважати, що більш-менш тісним є
зв'язок за рівня коефіцієнта кореляції більше 50%, то маємо лише дві країни –
Україну та Білорусь. В цих країнах різка зміна облікової ставки центральним
банком може розглядатися як шок для комерційних банків, який надалі матиме
свій прояв в економіці в цілому. В усіх інших країнах зв'язок між обліковою
ставкою центрального банку та кредитними ставками комерційних банків є
незначним. Це означає, що в більшості країн Східного партнерства зміна
облікової ставки не завжди призводить до відповідних змін депозитних та
кредитних ставок, а отже, якщо оцінювати саме процентний канал монетарної
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трансмісії, то цілком не очевидно, що банки автоматично стають
ретрансляторами шоків.
Висновки. Зважаючи на особливості формування фінансового сектора та,
зокрема, домінування в ньому банків в країнах з ринками, що формуються, до
яких належить і Україна, необхідно особливу увагу звертати на дослідження
каналів монетарної трансмісії саме з огляду на кредитний підхід. Водночас,
використання кредитного підходу в умовах українських реалій неможливий без
розгляду процентних ставок та валютного курсу, особливо з огляду на високий
рівень доларизації активів і зобов’язань банків. Розгляд процентного каналу
монетарної трансмісії в країнах Східного партнерства не дозволяє однозначно
стверджувати про його високу ефективність, оскільки банки не завжди
належним чином ретранслюють відповідні сигнали центрального банку, навіть
якщо це стосується шокових змін індикативних ставок, іншим економічним
суб’єктам.
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Институт экономики АН Азербайджана
ПРОБЛЕМЫ РОСТА ЭКОНОМИКИ И ФОРМИРОВАНИЯ
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
В
статье
рассматриваются
задачи
экономического
роста
Азербайджана на среднесрочную перспективу, а также выявлены причинноследственные связи сложившихся проблем и перспективы развития экономики
Ключевые слова: нефть, цены, макроэкономическая стабильность.
Этапы эволюции макроэкономической политики Азербайджана. В начале
2000 г. в Азербайджане благоприятная внешнеэкономическая среда и
стабильная
динамика
параметров
макроэкономического
равновесия
способствовали достижению высоких темпов экономического роста (рис.1).

Главным драйвером роста этого периода была структурная политика,
которая выступала своего рода продолжением реформ и структурных
преобразований 1995-1999 гг. Растущие нефтяные доходы в стране и
макроэкономическая
политика,
ориентированная
на
сохранение
конкурентоспособности внутренних товаропроизводителей способствовали
обеспечению профицита бюджета, сокращению внешнего долга и росту
золотовалютных резервов в стране.
В период глобального экономического кризиса 2008-2009 гг., благодаря
высокому уровню созданных валютных резервов, Азербайджану удалось
реализовать контрциклические меры в ответ на сокращение совокупного
спроса. Это смягчило отрицательные последствия для экономики
неблагоприятной внешней конъюнктуры. Сравнительный анализ показателей
социально-экономического развития в нефтеэкспортирующих странах СНГ
показывает их выгодные отличия в Азербайджане. Так, за десятилетие доля
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населения за чертой бедности (национальное определение) сократилась более
чем в семь раз – с 45% в 2000 г. до 6% в 2010 г.
Однако с началом второго десятилетия 2000-х гг. наблюдается
существенное замедление темпов экономического роста. Главными факторами
сложившейся тенденции выступали замедление структурных реформ по
улучшению инвестиционного климата и диверсификации структуры
экономики.
В 2014 году после резкого падения цен и тарифов на мировых рынках
энергоносителей, и как следствие резкого сокращения доходов от экспорта
основного сырьевого товара экономики – нефти, экономика Азербайджана
вошла в рецессию. Впервые с начала 2000 г. экономика страны сократилась на
3,1% в 2016 г. В стране начался сложный период приспособления экономики к
новым условиям внешнеэкономической конъюнктуры. Главная особенность
кризиса 2014-2016гг. заключалась в том, что объем валютных резервов
Азербайджана был значительно ниже, чем в 2008 г., что ограничивало
возможности по проведению контрциклической политики для поддержания
совокупного спроса.

Последствия реализуемой макроэкономической политики. Естественно, в
условиях сокращения нефтяных доходов и высокой бюджетной нагрузки в
стране (рис.2), было невозможно сохранить финансирование ранее принятых
социальных обязательств на длительный период. Сравнительный анализ
сложившейся ситуации Азербайджана с развивающимися странами показывает,
что в настоящее время в стране степень вмешательства государства в
экономику является чрезмерно высокой. Так:
- государство обеспечивает высокий уровень занятости. В настоящее
время низкий уровень безработицы, составляющий менее чем 5% от
трудоспособного населения, в значительной степени является результатом
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высокой доли занятости в государственном и в общественном секторе
экономики;
- государство предоставляет
масштабную систему трансфертов в
Государственный фонд социальной защиты и субсидии для фермерских
хозяйств;
- Правительство страны реализует социальную политику, имеющую
довольно широкий охват: бесплатное здравоохранение и образование для всех,
социальные гарантии, включая разрастающуюся пенсионную систему,
практически полное субсидирование услуг ЖКХ и другие услуги.
Если в первой половине 2000-х гг., в период стабильного и устойчивого
роста, растущие бюджетные расходы не представляли для Правительства
страны особой проблемы и покрывались растущими нефтяными доходами, то
со второй половины 2014 г. для Правительства страны проблема обеспечения
устойчивости бюджета стала одной из главных.
Слабая диверсификация экономики и сильная ее зависимость от
внешнеэкономической конъюнктуры (рис.3) существенно обострили
уязвимость Азербайджана к внешним шокам. В банковской системе страны
произошло резкое сокращение уровня сбережений и кредитования экономики,
которые усугубили сокращение внутреннего спроса, а масштабный отток
капитала усилил сокращение уровня инвестиций. Таким образом, потенциал
роста экономики на среднесрочную перспективу резко ограничился.

Естественно, слабые перспективы развития экономики и аналогичные
перспективы улучшения состояния государственного бюджета формируют
угрозу по обеспечению ранее принятых Правительством социальных
обязательств. Как следствие, начался процесс постепенного пересмотра ранее
принятых правительством обязательств по обеспечению социальной защиты
населения и по дальнейшему снижению уровня бедности.
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В среднесрочной перспективе рост ВВП ожидается приблизительно на
уровне 1-2% в год, в основном благодаря наметившимся незначительным
ростом цен энергоресурсов на мировых рынках. В настоящее время главными
трудностями для сохранения макроэкономической стабильности являются
проблемы сбалансирования государственного бюджета, обнажившиеся
структурные проблемы экономики. Политика стимулирования внутреннего
спроса за счет наращивания бюджетных расходов полностью себя исчерпала.
Задачи макроэкономической политики нового периода. В условиях
высоких цен на нефть структура экономики и экспорта из страны были
существенно деформированы в пользу нефтегазового сектора – высокая
доходность сектора не способствовала стимулированию создания новых
производств (добавленной стоимости). С падением цен на нефть на мировых
рынках энергоносителей и, как следствие, с ослаблением курса национальной
валюты на внутреннем валютном, появились возможности для повышения
конкурентоспособности экономики страны (рис.4).
Как показывают результаты анализа макроэкономических тенденций в
Азербайджане негативные внешние шоки, как правило, негативно влияют на
уровень реальных зарплат, и нейтральны к росту безработицы. Это, с одной
стороны, служит механизмом защиты занятости в условиях низких пособий по
безработице, с другой – обеспечивает перемещение работников в направлении
более рентабельных производств.

Для реализации новых возможностей по диверсификации экспорта и
создания более широкой номенклатуры экспортной продукции требуется
значительное увеличение частных инвестиций и, в особенности, прямых
иностранных инвестиций. Данное направление в первую очередь требует
улучшения инвестиционного климата в стране. В условиях его отсутствия
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обеспечение
роста
производительности
в
экономике
останется
труднодостижимой задачей.
Возможные направления совершенствования макроэкономической
политики. Рассмотрены два направления:
1. Совершенствование: (а) политики макроэкономического регулирования
в направлении обеспечения устойчивого государственного бюджета; (б)
государственного управления в направлении последовательного снижения
степени вмешательства правительства в экономику и роста либерализации
экономики; (с) процесса формирования и использования доходов от
нефтегазового сектора;
2. Формирование новой политики восстановления, когда в экономике
сохраняется высокая степень вмешательства государства, и оно продолжает
выступать в качестве главного инвестора в стране. Однако, при этом: (а) рынок
труда становится источником роста доходов населения за счет повышения
качества услуг в области здравоохранения и образования; (б) постепенно
повышается устойчивость системы социальной защиты и ее эффективность,
которые выступают главными факторами по преодолению бедности в стране.
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НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ
НА ЭКОНОМИКУ ГРУЗИИ
В статье описываются проблемы, связанные с миграцией и даны ее
характеристики. Обсуждена стратегия миграции, особое внимание уделяется
разработке механизмов возвращения граждан Грузии на родину и развитие
механизмов, способствующих реинтеграции. Указано, что для эффективного
осуществления современных вызовов и международных обязательств
эффективно внедряются меры по совершенствованию существующей
системы борьбы с нелегальной миграцией.
Ключевые слова: трудовая миграция, стратегия миграции, трудовой
рынок.
За последнее время значительно увеличилось участие Грузии в глобальных
миграционных процессах. Все более важной становится роль миграции в
социально-экономическом, культурном, политическом и демографическом
контексте. Эффективное управление миграцией является одной из предпосылок
обеспечения безопасности и долговременной стабильности страны, а также
является важным инструментом сближения с Европейским Союзом и облегчает
использование миграционного потенциала в социально-экономическом
развитии страны. Именно поэтому правильное планирование миграционной
политики и постоянное повышение эффективности ее управления, являются
одним из приоритетов политики правительства Грузии.
Стратегия миграции 2016-2020 гг. является третьим стратегическим
документом, определяющим миграционную политику Грузии. Первый
документ с аналогичными задачами был создан в 1997 году, это была
концепция миграционной политики Грузии, принятая президентом страны, в
которой было определено видение правительства о регулировании
иммиграционных процессов, международной защиты и внутренней миграции.
Эта концепция носила декларативный характер и не имела механизма
реализации в качестве конкретного плана действий. Стратегия миграции на
2013-2015 годы, утвержденная правительством Грузии и план ее действий,
заложила основу для институционального развития механизмов управления
миграцией в Грузии; были предприняты важные шаги по совершенствованию
законодательной базы и приближению к европейскому законодательству. В
настоящее время динамично развивается сотрудничество с государствамичленами ЕС и другими странами в целях расширения возможностей правовой
миграции, предотвращения незаконной миграции и транснациональной и
трансграничной организованной преступности.
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Особое внимание уделяется разработке механизмов возвращения граждан
Грузии на родину и развитие механизмов способствования реинтеграции,
защите прав лиц со статусом беженцев или гуманитарным статусом, а также
лиц, просящих убежища в Грузии, необходимость содействию интеграции. Для
эффективного осуществления современных вызовов и международных
обязательств эффективно внедряются меры по совершенствованию
существующей системы борьбы с незаконной миграцией. В целях содействия
эффективному управлению принятия информационных решений и разработки
миграционной политики, внедряется интегрированная аналитическая система
миграционных данных. Настоящая стратегия основана на результатах,
достигнутых в сфере управления миграцией за последние годы, с учетом
существующих вызовов, формирующих механизмы сопротивления им.
Предварительные данные общей переписи, проведенной в 2014 году,
подтверждают, что численность населения Грузии сократилась примерно на
600 000 человек по сравнению с данными переписи 2002 года, а по состоянию
на 1 января 2015 года – 3 730 500 человек1. Таким образом, тенденция
сокращения численности населения Грузии является одной из важнейших
проблем, которую необходимо учитывать в приоритетных направлениях
миграционной стратегии, особенно в той сфере, которая касается возвращения
граждан Грузии, проживающих за ее пределами, содействие реинтеграционной
политике.
При управлении миграцией важно проводить такую политику, которая
будет способствовать использованию потенциала диаспор и мигрантов в целом
в процессе социально-экономического развития страны. Интеграция
иммигрантов в грузинское общество и устойчивая реинтеграция возвращенных
мигрантов также важны для содействия устойчивому и инклюзивному
экономическому развитию.
Одним из краеугольных камней эффективного планирования, координации
и реализации миграционной политики является развитие инфраструктуры
рынка труда. Важно проводить регулярные исследования спроса и
предложений на рынке труда и учитывать результаты исследований в развитии
системы профессионального и высшего образования.
С точки зрения приближение к стандартам Европейского Союза и
эффективного управления миграционных процессов, важно повышать уровень
информированности конкретных целевых групп общества о процессе
либерализации визового режима между Грузией и Евросоюзом, возможностях
легальной миграции, опасностях и рисках незаконной миграции.
Стратегия миграции была разработана рабочей группой по стратегии
миграции в рамках правительственной комиссии по вопросам миграции2. В
процессе ее разработки было проведено исследование состояния стратегии
1 Национальное статистическое управление Грузии, основные демографические показатели населения
http://geostat.ge/?action=page&p_id=151&lang=geo
2 В состав рабочей группы входили 13 членов комиссии из государственных ведомств, Народный защитник и Совет
государственной безопасности и управления кризисом.
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миграции на 2013-2015 годы, определены основные тематические направления
новой стратегии и проанализированы существующие ситуации в каждом
направлении.
На последнем этапе работы над проект документа «Стратегия миграции»
был направлен международным и местным НПО, а также представителям
академических кругов. Комментарии, представленные неправительственным
сектором, были подробно обсуждены рабочей группой, и большая часть из них
была учтена в данном документе.
С расширением возможностей легальной эмиграции, для граждан Грузии
еще
более
доступными
станут
возможности
сравнительно
высокооплачиваемого трудоустройства в экономически развитых странах.
Параллельно с ростом экономики Грузии, в стране увеличится потребность, как
на людские ресурсы высокой квалификации, так и низкой.
Министерство труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии
провело первые исследования рынка труда в 2015 году. Необходимо регулярно
продолжать проводить такого типа исследования, так как опираясь на их
результаты, могут быть разработаны конкретные выводы и рекомендации,
которые покажут на какие специальности увеличивается спрос на рынке труда
и как реагировать на текущие потребности. Важно разработать адекватные
механизмы формирование гибкого рынка труда.
В связи со сложившейся ситуацией, перед Грузией стоят три основные
проблемы: 1) повышение осведомленности о потенциальных и фактических
эмигрантах и расширение возможностей правовой миграции, сокращение
случаев незаконного проживания граждан Грузии в зарубежных странах; 2)
защита прав законных и нелегальных эмигрантов за рубежом, сохранение
идентичности, особенно в тех государствах, где высокое количество
эмигрантов из Грузии; 3) совершенствование существующих средств для
лучшего учета и изучения иммиграционных потоков.
Оценка воздействия регулятивной базы по трудовой миграции на
экономику и рынок труда и в случае необходимости, проведение
соответствующих изменений;
Согласно одной из целей Болонского процесса1, мобильность
иностранных студентов до 2020 года должна возрасти с 3 до 20 процентов.
Обеспечение интернационализацией системы образования значительно зависит
от реализации соответствующей миграционной политики. Образовательные
программы, основанные на требованиях международного рынка труда, важны
не только для повышения интереса иностранных студентов, но, что более
важно, для повышения конкурентоспособности человеческого капитала. Это
является необходимым фактором в стимулировании циркуляционной миграции
и привлечении инвестиций в Грузии.
Болонский процесс был заложен в 1999 году Болонской декларацией. Его цель создать единое европейское пространство для высшего образования. В настоящее время в
Болонский процесс вовлечено 47 европейских стран. Грузия присоединилась к этому
процессу в 2005 году.
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Россия, Греция, Италия, США и Украина являются основным источником
денежных переводов в Грузии1. Сумма денежных переводов в Грузии в 2014
году уменьшилась на 40 миллионов долларов по сравнению с 2013 годом.
Тенденция к понижению продолжается в 2016 году, что связано с
продолжающимся кризисом в России и Украине. Однако, не смотря на это,
сумма денежных переводов в 2014 году составила более 1,440 млрд. долл. США
и составила 8,7% от валового внутреннего продукта Грузии2. По оценкам
Всемирного банка, электронные переводы, осуществляемые в Грузии,
составляют около 60-70 процентов от общего объема переводов3.
Большая часть денежных переводов, как правило, расходуется на
непроизводственное использование. Однако эмигранты и получатели переводов
также инвестируют денежные суммы в недвижимость, образование и
здравоохранение. Следовательно, в случае Грузии, денежные переводы играют
важную роль в снижении уровня бедности. Однако, доля инвестиций в
накопление денежных переводов и предпринимательской деятельности очень
низка4. Следовательно, важно рассматривать потенциал перевода денежных
средств на социально-экономическое развитие и повышать осведомленность в
финансовых вопросах их получателей.
17-18% вернувшихся мигрантов, которые были опрошены, сами являются
работодателями или работают самостоятельно5. В последние годы
исследования6 грузинской диаспоры и иммигрантов, проводимые различными
организациями, создали определенное представление об утечке интеллекта и
талантов из Грузии, потребностях иммигрантов и необходимости интеграции.
Однако эти исследования создают фрагментарную картину. Возможность
анализа полной картины оттока и поступления интеллекта из Грузии создаст
более тщательное изучение эмиграции и диаспоры, что является одной из задач
настоящей стратегии.
Эффективное использование этого ресурса уже осуществляется в рамках
стратегий формирования рынка труда. Вместе с тем необходимо разработать
1
Национальный
банк
Грузии,
переводы
по
странам
https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=304
2 Национальное статистическое управление Грузии, валовой внутренний продукт
http://geostat.ge/index.php?action=page&p_id=119&lang=eng
3
The World Bank, Topics in Development- Migration, Remittances, Diaspora and
Development.
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/0,,contentMDK:21924020~pagePK:510
5988~piPK:360975~theSitePK:214971,00.html
4
European Training Foundation (2013), Migration and Skills in Georgia, results of the
2011/12 migration survey on the relationship between skills, migration and development; p.38.
5
European Training Foundation (2013), Migration and Skills in Georgia, results of the 2011/12
migration survey on the relationship between skills, migration and development; p.40.
6 Среди таких исследований выделяются диаспора Грузии и объединения мигрантов в
Германии, Греции и Турции (ICMPD, апрель 2014); индивидуальная помощь грузинским
мигрантам; отчет базовых исследований (CiDA, 2014); взаимодействие между
государственной политикой, миграцией и развитием в странах-партнерах: исследования и
рекомендации (ОЭСР, 2013-2016 годы).
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такие дополнительные механизмы найма/рекрутирования, которые будут
направлены на временное или долгосрочное привлечение эмигрантов, будет
обеспечивать максимальное использование образования и квалификации как
эмигрированных, так и проживающих в Грузии иммигрантов. Для этого
необходимо обеспечить и усилить скоординированную деятельность
Департамента занятости Министерства труда, здравоохранения и социальной
защиты, центров профессиональной подготовки и профессионального
образования, частных агентств по трудоустройству и ассоциаций
работодателей.
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Львівський національний аграрний університет
РЕГУЛЮВАННЯ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В КОНТЕКСТІ
ТЕОРЕТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Інфляція - багатогранний, складний процес, який чітко відображає всі
основні проблеми й суперечності економіки. Найбільш очевидно вона проявляє
себе в систематичному переповненні каналів грошового обігу масою
надлишкових грошей, що веде до їх знецінення та додаткового перерозподілу
національного доходу й національного багатства на шкоду більшості
населення. Вона може здійснюватися приховано чи стрімко.
Ключові слова: інфляція, грошовий обіг, теорії інфляції, підвищення цін,
грошова реформа.
Основні теоретичні положення інфляції були сформульовані в рамках
кількісної теорії грошей, інтерпретованої в різних формулюваннях. Феномен
інфляції виводився зі сфери обігу і поставав у своїй грошовій формі. Дж. Мілль
підкреслював, що зростання грошової маси в обігу не може мати іншого
наслідку, окрім інфляції [1, c. 569]. Однак, серед українських дослідників даної
проблеми необхідно відзначити О. Петрика, Ю. Половньова, із зарубіжних
дослідників ще такі, як C. Cечетті, А. Мейлер, Т.Е. Кларк, Л. Блейк тощо [2].
Інфляція виникає внаслідок загального підвищення цін на товари,
спричиненого будь-якими факторами. "Будь-який період, протягом якого рівень
цін підвищився... є період інфляції", - писав американський економіст Л. Клейн.
Аналогічних підходів дотримувалися Б. Хансен, Е. Там, Е. Дене та ін. [3, с.
32;35]. Проте ототожнювати інфляцію з будь-яким підвищенням цін не можна,
тому що це означає відрив інфляції від паперово-грошового обігу. Підвищення
цін можливе і при золотовалютному обігу, але це не допускає можливості
інфляції, більше того, суперечить законам грошового обігу. Зростання цін
можливе також без інфляції при зниженні вартості благородних металів,
підвищенні цін монополіями, переважанні попиту над пропонуванням в силу
зміни кон'юнктури ринку і при циклічних коливаннях виробництва.
Сталість грошей залежить від певної сукупності умов, діючих з боку
виробництва (включаючи розподіл), і факторів, діючих з боку грошей.
Основними умовами з боку виробництва є:
1) стабільний характер виробництва товарів і послуг;
2) якість товарів і послуг;
3) сталість затрат виробництва;
4) підвищення ефективності суспільного виробництва, у тому числі
капітальних вкладень;
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5) оптимальний розподіл національного доходу на фонди споживання і
нагромадження (в тому числі останнього на фонд виробничого
нагромадження);
6) ефективна зовнішньоекономічна діяльність держави, зокрема
збалансованість платіжного балансу;
7) відсутність цінових перекосів (особливо між цінами на промислову і
сільськогосподарську продукцію);
8) ефективна політика демонополізації економіки;
9) невисокий рівень воєнного виробництва;
10) відсутність дефіциту державного бюджету або його допустима норма.
У більшості розвинутих країн дефіцит державного бюджету становить у
середньому 3—4 % ВНП. Дотації у народне господарство та на компенсаційні
виплати, пов'язані із зростанням цін, не повинні перевищувати 10 % загальних
бюджетних витрат.
Недотримання цих умов може бути причиною інфляції, для подолання якої
проводять грошові реформи. Грошові реформи — сутнісні та якісні
перетворення у грошовій системі з метою її впорядкування і зміцнення.
Розрізняють такі види грошових реформ:
1) перехід від однієї грошової системи до іншої;
2) заміна знеціненої і неповноцінної монети на повноцінну, або
нерозмінних грошових знаків — на розмінні;
3) зміни порядку емісії і забезпечення банкнот;
4) стабілізація валюти або окремі заходи по впорядкуванню
Сучасній інфляції властивий ряд характерних особливостей: якщо раніше
інфляція носила локальний характер, то зараз – повсюдний і всеосяжний; якщо
раніше вона охоплювала певний період, тобто мала періодичний характер, то
нині є хронічною. Сучасна інфляція знаходиться під впливом багатьох
чинників. Розрізняють монетарні та немонетарні фактори інфляції у сучасній
ринковій економіці. На думку економістів-практиків: інфляція спричиняється
здебільшого факторами монетарної політики та має моністичний характер,
тобто обумовлюється єдиною причиною. Багатофакторні концепції інфляції, як
правило, не мають єдиної методологічної основи і зазвичай ґрунтуються на
різноманітних припущеннях.
Єдиної думки щодо припустимого рівня інфляції у наукових колах немає.
Оптимальною, на думку Дж.М.Кейнса, є інфляція у межах 3%; А.Гоша і
С.Філіпса – 2.5% ; М.Сарела – 8%. Нульова інфляція за гіпотезою С.Фішера,
Р.Сахаї та К.Вега, сприяє сталому економічному розвитку [1, с. 34].
Сьогодні жодна з розвинутих країн не робить заяв щодо досягнення в
найближчий час нульового рівня інфляції. Більшість центральних банків, у
тому числі Європейський центральний банк, Банк Англії, Національний банк
Швейцарії, стабільним вважає рівень інфляції, за якого подорожання товарів
споживання не перевищує 2-3% [1, с. 35]. Отже, оптимальний рівень інфляції є
індивідуальним для тієї чи іншої країни і залежить від конкретної ситуації та
умов, що склалися в її економіці.
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Сьогодні встановлено незаперечний факт, що інфляція не є безмежною.
Вона має зовнішні і внутрішні межі, які й намагаються виміряти і встановити
економісти як орієнтири для її таргентування, хоча межа будь-якої інфляції
визначається невигідністю для емітента випускати в обіг нові кредитні гроші.
Зовнішня межа інфляції встановлюється, як правило, у законодавчому
порядку. В Україні зовнішня межа інфляції встановлюється рішенням Ради
Національного банку України у вигляді прогнозного індексу споживчих цін на
наступний рік на підставі аналізу розвитку економіки країни та грошовокредитної сфери в поточному році. Внутрішні межі інфляції в країні
визначаються тим ризиком, який готові взяти на себе банки при кредитуванні.
Внутрішні межі інфляції – це межі безготівкової емісії банків, яка вимірюється
величиною грошового мультиплікатора.
В умовах обмеження інфляції інтереси виживання (поповнення потреби в
обігових коштах) мають бути вище інтересів поточного особистого
споживання. Сьогодні можна направити більше прибутку на особисте
споживання, а завтра його не буде зовсім, бо виробництво припиниться у
зв’язку з нестачею обігових коштів, а банк не видасть кредитів з причини малої
ймовірності його повернення.
В умовах пікових темпів інфляції доцільною є рестрикційна політика –
політика стримування. Її характерні риси: скорочення витрат бюджету та
збільшення позичкового процента, стримування експорту і грошової емісії,
підвищення податкових ставок. У кінцевому результаті, зазначені заходи дають
скорочення сукупного попиту.
Необхідно звернути увагу на те, що суттєво поліпшити ситуацію можна
лише за умов комплексного впровадження заходів антиінфляційного
регулювання. Адже економіку будь-якої країни слід розглядати як систему,
організм з обмеженою кількістю прямих та опосередкованих зв’язків. Механізм
дії інфляційних факторів залежить від співвідношення багатьох економічних
процесів – внутрішніх і зовнішніх. Він неоднорідний на часовому проміжку
становлення ринкової економіки в Україні. Також неоднакова активність
конкретних інфляційних факторів. Це обумовлено тим, що інфляція – це,
передусім, динамічний процес. У більшості випадків ті негативні процеси, які
проглядаються на рівні макроекономіки, є наслідком значних деформацій
внутрішніх
економічних
процесів,
як
макроекономічних,
так
і
мікроекономічних.
Саме тому без системного підходу, без комплексного оздоровлення
фінансової ситуації, що мають бути узгоджені з конкретними національними
особливостями, конкретними змінами процесів у кожній ланці економічної
системи країни, їх розвитком протягом постійного перебігу часу. Інакше, якщо
засоби щодо оздоровлення економічної ситуації використовуються частково, то
результат буде також тимчасовий.
Заходи по оздоровленню фінансової ситуації в Україні можуть дати
позитивні результати лише за умов початкового, обов’язкового і суттєвого
оздоровлення фінансів, базової ланки економіки – фінансів підприємств та
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організацій, ефективного стимулювання ділової активності та підприємництва,
продукуючого процесу.
Оздоровлення та стабілізація фінансової та грошової системи в Україні
надасть змогу зупинити негативні процеси в економіці – падіння рівня
виробництва, знецінення грошей, дефіцит держбюджету та забезпечити
передумови для подальшого економічного росту.
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ВПЛИВ АРХІТЕКТУРИ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ
НА РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Досліджено особливості впливу архітектури фінансової системи на
економічну поведінку. Виявлено, що банки та інститути фондового ринку по
різному впливають на господарські процеси, що має враховуватися у розвитку
національної фінансової системи. У протилежному випадку спостерігається
розрив між фактичною і оптимальною фінансовою системою, що призводить
до негативного впливу її розвитку на зростання соціально-економічного
добробуту.
Ключові слова: архітектура фінансової системи, банки, фондовий ринок,
національна економіка.
Трансформація господарських відносин у сучасних умовах обумовлює
зростання ролі фінансового розвитку у формуванні соціально-економічного
добробуту. При цьому під фінансовим розвитком слід розуміти якісні та
кількісні, структурні зміни у фінансовій системі в цілому та її компонентах –
фінансових інститутах, фінансових інструментах, фінансовій інфраструктурі,
фінансовій поведінці й ін.
Різноманітні аспекти значення фінансової системи для економічного
розвитку країни висвітлюють такі відомі зарубіжні науковці, як Ф. Агіон,
У. Бейджхот, А. Бут, П. Деметріадес, А. Деміргуч-Кунт, Дж. Герлі, Р. Голдсміт,
Л. Зінгалез, Ц. Калдерон, Дж. М. Кейнс, Р. Кінг, Р. Левін, Л. Лью, Р. Маккіннон,
М. Міллер, Я. Міркін, Р. Раджан, М. Столбов, А. Тхакор, Е. Шоу, Й. Шумпетер
й ін. Значну увагу цьому питанню приділяють й вітчизняні науковці, зокрема
В. Базилевич, В. Зимовець, Н. Кравчук, В. Коваленко, В. Корнєєв, М. Корнєєв,
М. Кульчицький, І. Лютий, В. Міщенко, О. Міщук, С. Мощенський,
С. Науменкова, В. Опарін, І. Чугунов, С. Юрій й ін. Більшість досліджень цих
авторів присвячено теоретичному та емпіричному аналізу розвитку
національних фінансових систем у сучасних умовах, оцінці позитивних і
негативних ефектів щодо їх ролі для забезпечення соціально-економічного
зростання. В цілому можна узагальнити, що значимість фінансової системи для
розвитку національної економіки сьогодні не піддається сумніву. Разом із цим,
подальшого дослідження потребує аналіз впливу на економіку країни
архітектури її фінансової системи, оскільки до сьогодні у спеціалізованій
літературі не існує одностайності щодо впливу окремих фінансових інститутів
на економічний розвиток. Саме це і є метою даного дослідження.
Архітектура фінансової системи країни визначається її інституційним
розвитком, який пов'язаний, перш за все, з фінансовими інститутами, які
наділяються відповідними функціями, повноваженнями, правилами поведінки
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та їх взаємозв’язком. А. Бут і А. Тхакор зазначають, що архітектура фінансової
системи відображає її структуру щодо економічної суті та ролі фінансового
ринку (в контексті фондового) та банківських установ, а також природи
інформаційної асиметрії, яка визначає економічну поведінку агентів [1].
Аналіз розвитку національних фінансових систем дозволяє визначити, що
домінуючими фінансовими інститутами, як правило, є банківські установи та
інститути фондового ринку. В результаті виокремлюють дві моделі (типи)
організації національних фінансових систем: англосаксонську або фондоворинкову (США, Велика Британія, Канада, Сінгапур, Гонконг, Малайзія й ін.) і
континентальну або банківську (Німеччина, Франція, Італія, Японія, Таїланд,
Південна Корея, Україна й ін.). Кожна з цих моделей має свої переваги та
недоліки, передумови формування, канали впливу на соціально-економічний
розвиток, «запас стійкості» в умовах невизначеності та нестабільності, що і є
результатом, на нашу думку, відмінності функціонування банків та інститутів
фондового ринку щодо виконання функцій фінансової системи. 2
С. Тадессе [3] дійшов висновку, що ефективність фінансової архітектури
залежить від структури економіки та її інституційного середовища. Так в
країнах з розвиненим посередницьким сектором на економічне зростання
позитивно впливає його «ринкова» орієнтація, в країнах зі слабкою
посередницькою системою, навпаки, позитивно впливає «банківська»
орієнтація. Це можна пояснити, тим, що в основі дія інституційних факторів:
висока ступінь захисту власності, прав міноритарних та іноземних акціонерів,
кредиторів; ефективність правовикористання; рівень захисту інформації;
«глибина» державного регулювання фінансових відносин; роль інституційних
інвесторів; особливості організації товарних і ресурсних ринків й ін. І якщо для
фондових ринків всі ці фактори відіграють надважливе значення, то
банківський сектор значно менш чутливий до «якості» інституційної середи.
Р. Левін та С. Зервос 4 доводять, що розвиток банківського сектора і
фондового ринку мають незалежний позитивний вплив на зростання економіки,
і припускають, що для останнього тип фінансової системи має другорядне
значення. Серед головних факторів вони визначили існування ліквідних та
ефективних фінансових посередників, незалежно від того, якими інститутами
вони представлені. Вони також стверджують, що ринки капіталу і банки
доповнюють один одного. В цілому з цим не можна погодитися, оскільки
рівень розвитку посередництва також залежить від типу фінансової системи,
зокрема у фондовій моделі він вище, ширше, якісніше, ніж в банківській.
Емпіричні дослідження [5-7] демонструють, що ефективне функціонування
банків і ринків цінних паперів мають надійний, незалежний позитивний вплив
на економічну активність. Отже, з розвитком економіки будь-якої країни розмір
банківського сектору і фондового ринку зростає. Крім того, з розвитком
економіки зростання обсягів виробництва стає менш чутливим до розвитку
банківського сектору й більш чутливим до розвитку ринку цінних паперів [8].
Отже, визначимо у чому полягають особливості впливу банківських
установ та інститутів ринку цінних паперів на економічну активність.
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Різні фінансові інститути, зокрема банки, інститути фондового ринку,
страхові та інвестиційні компаній, надають відмінні послуги, а отже перевага
тих чи інших інститутів буде по-різному забезпечувати реалізацію базових
функцій фінансової системи (обслуговування транзакцій, мобілізація
заощаджень, розподіл інвестиційних ресурсів, страхування, розподіл і
диверсифікація ризиків, укріплення корпоративного контролю). Це буде
обумовлювати відмінний вплив на економічні рішення, динаміку й структуру
розвитку економіки країни в цілому. Крім того, економіка на різних етапах
розвитку потребує різні комбінації фінансових послуг, а, отже, й фінансових
інститутів, а наявність фінансового розриву (відхилення між фактичною і
оптимальною фінансовою структурою) негативно впливає на розвиток
економіки в результаті неефективності функціонування фінансового сектору.
Для фінансових систем, де домінують банківські установи, характерно, що
на біржовому ринку обертаються цінні папери незначної (обмеженої) кількості
компаній; власність сконцентрована у інсайдерів, в ролі яких виступають
корпорації, фінансові інститути, окремі особи, держава. В результаті основну
роль у забезпечені фінансовими ресурсами потреб суб’єктів господарювання
відіграють саме банки. У фінансових системах, що характеризуються високим
рівнем розвитку фондового ринку, навпаки на біржовому ринку котируються
цінні папери значної кількості фірм; власність розпорошена між значною
кількістю акціонерів; часта зміна власності забезпечує високу ліквідність
фондового ринку, який відіграє головну роль у залучені додаткових фінансових
ресурсів суб’єктами господарювання. Значну частку позикового капіталу
компанії отримують через розміщення довгострокових корпоративних
облігацій, попит на які формують фінансові посередники.
Важливо відзначити, що на етапі становлення фінансової системи більш
привабливою є банківська організація, оскільки вона є способом подолання
історичного розриву у розвитку інститутів ринку капіталу. Так за результатами
досліджень 9 було обґрунтовано, що нерозвиненість ринку капіталу в
Німеччині у кінці ХІХ ст. сприяла розширенню залучення банківської системи
у фінансуванні та управлінні промисловими компаніями, а домінування банків
у фінансовій системі Японії у ХХ ст. у післявоєнний період відобразила
високий рівень недосконалості фінансових ринків та економічної
нестабільності. При цьому аналіз зв’язку економічного зростання та
корпоративних фінансів виявив, що саме ці країни є прикладом динамічного
економічного розвитку, структурної переорієнтації національної економіки на
інвестиційне зростання завдяки домінуванню банків. Отже, банківські установи
стають головним інститутом, який забезпечує підвищення ефективності ринків
капіталу та прискорює їх розвиток на етапі становлення.
Банківські установи відіграють позитивну роль в ефективному розподілі
ресурсів, що пов’язано з особливістю прийняття та реалізації рішень щодо
мобілізації капіталу, визначення найкращих проектів, контролю менеджерів
компанії, управління ризиком оскільки банки краще, ніж ринок цінних паперів
вирішують завдання отримання інформації про фірми й контроль менеджерів.
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Разом із цим, за умов невизначеності, технологічних змін банківські установи
виявляються менш ефективними щодо збору та обробки інформації. В
результаті виявляється, що банки менш орієнтовані на фінансування
високоприбуткових, але, в той же час, і високо ризикових проектів, інновацій,
ніж інститути фондового ринку. Крім того, фондово-ринкові системи
посилюють конкуренцію і, таким чином, створюють більше стимулів для
розвитку підприємництва, і, як наслідок, більше підходять економікам, які
ґрунтуються на знаннях, інноваціях. В результаті, саме ефективні фондові
ринки сьогодні шляхом стрімкого перерозподілу ресурсів у секторах з гарними
глобальними інвестиційними перспективами допомагають переміщувати
економічну активність у сектори з потенціалом зростання.
Разом із цим, для новостворених, малих і середніх підприємств більш
доступними для розвитку є банківські ресурси, ніж ресурси ринку цінних
паперів. Втім, якщо в економіці домінують великі компанії-корпорації, то їх
розвиток краще фінансово забезпечує фондово-орієнтована система.
Відповідно, для трансформаційних економік, економік, що розвиваються, більш
притаманною є орієнтація на банки. Однак в період радикальних технологічних
змін банківська модель виявляється гальмом розвитку інноваційного
підприємництва. Втім, у випадку, коли суб’єкти господарювання мають
тимчасові фінансові труднощі, саме банки їх підтримують, наприклад, через
реструктуризацію кредитів. Якщо за звичайних обставин це надає стабільності
системі, то в період радикальних змін обумовлює довгострокове неефективне
використання ресурсів у національній економічній системі.
Важливими параметрами вибору джерела фінансування є його вартість і
ризик, які характеризуються оберненою залежністю. Вони безпосередньо
залежать від якості ринкової інформації, що і визначає ефективність фінансових
ринків. Для фондового ринку характерна вища ефективність, ніж для
банківських, а отже менша можливість отримати надприбуток для
посередників. Однак, зменшення витрат трансформації заощаджень в інвестиції
негативно впливає на бажання економічних агентів довіряти свої збереження
фінансовим посередникам ринку цінних паперів. Окрім того, інформаційна
ефективність необов’язково забезпечує Парето-оптимальну алокацію ресурсів,
оскільки коливання цін у результаті зміни інформації потребує додаткових
витрат на хеджування можливих збитків. В той же час, саме інститути ринку
цінних паперів мають ширшу систему інструментів управління ризиками.
Поряд з цим, банки також мають здатність зменшувати міжчасові ризики,
акумулюючи ліквідні кошти з низьким рівнем ризику. Однак це справедливо
лише за умов слаборозвиненого ринку цінних паперів [5]. В протилежному
випадку ці ризики краще страхувати на основі інструментів фондового ринку.
Всі ці особливості впливають на фінансові рішення, а отже визначають
відмінний вплив на подальший розвиток економічних процесів, як на мікро-,
так і макрорівні.
Отже, можна узагальнити, що порівняння банківських та фондоворинкових послуг демонструє: банківські установи мають перевагу у
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фінансуванні стандартизованих, низько ризикованих, короткострокових
проектів; у фінансуванні новостворених фірм, малих і середніх підприємств.
Щодо фондового ринку, то його роль зростає у фінансуванні інноваційних,
високо ризикових, високоприбуткових, довгострокових проектів, а також
великих компаній. Для країн з відносно низьким рівнем доходів, банківський
сектор має більш сильніший вплив на економічне зростання, як для країни в
цілому, так і для окремих видів економічної діяльності, ніж фондовий ринок.
Узагальнюючи теоретичні та емпіричні дослідження інституціональної
структури національних фінансових систем, можна відзначити, що порівняльна
роль банків і фондових ринків у економічному розвитку має все більше
значення для економічної діяльності: по-перше, банки і фондовий ринок
надають відмінні фінансові послуги, які іноді доповнюють одна іншу
(комплементарні); по-друге, економіка на різних стадіях розвитку для
ефективної діяльності потребує різної суміші (оптимальної) фінансових послуг,
отже різної комбінації банківських та фондово-ринкових операцій; по-третє,
послуги, які надаються ринком у процесі економічного розвитку, набувають
відносно більшого значення для економічної діяльності (з розвитком економіки
фінансова система стає відносно більш ринковою); по-четверте, якщо фактична
фінансова структура економіки не відповідає оптимальній, то розвиток, як
банків, так і фондових інститутів, буде мати негативний вплив на економічну
активність (обернена залежність між фінансовим розвитком і реальним ВВП).
Перспективи подальших досліджень полягають у поглибленому вивченні
особливостей поведінки суб’єктів господарювання, домогосподарств,
посередників на банківському та фондовому ринках щодо впливу на економічні
процеси на мікро- та макрорівнях.
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ФІНАНСОВА СПРОМОЖНІСТЬ ТА СОЦІАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ
В статті розглянуто взаємозв‘язок підвищення рівня соціалізації
економіки та зростання фінансової спроможності. Визначено зміст
фінансової спроможності в контексті інституціонального аналізу.
Охарактеризовано необхідні напрямки розширення фінансових знань індивідів в
умовах реформування соціальної сфери в Україні.
Ключові слова: соціалізація, фінансова спроможність, фінансова
включеність, фінансова грамотність.
Сучасні дослідження динаміки функціонування та розвитку економічних
систем засвідчують випереджаючий розвиток фінансових секторів, що
обумовлює фінансіалізацію соціально-економічного розвитку та зумовлюють
інституціональні зміни як самих фінансових систем, так й інших систем
економіки та суспільства в цілому. Це, в свою чергу актуалізує розробку
проблематики щодо важливості та змісту фінансових знань для суб‘єктів
економіки різних агрегаційних рівнів, особливо домогосподарств.
Фінансова грамотність стає об’єктом активних наукових досліджень
останніх років як зарубіжних, так і вітчизняних науковців. Багато уваги
приділяють цьому питанню і міжнародні економічні організації. Так,
Організацією економічного співробітництва та розвитку розроблено
рекомендації «Про принципи та належні методи фінансової освіти та
інформованості» для урядів країн [3].
Аналіз трансформаційних перетворень в Україні показує, що держава була
лише «косметично» відреставрована, але не реконструйована. Особливо це
стосується соціальної сфери та соціалізації економіки зважаючи на завдання
розбудови соціально-орієнтованої економічної системи. Соціалізація економіки
упорядковує і структурує економічні відносини за допомогою правил і норм,
сприяє підвищенню стійкості економічної системи та формує довгострокові
чинники її стабільного розвитку.
Рівень розвитку соціалізації економіки залежить від ступеня активності
особистості у процесі прийняття та реалізації рішень, готовності сприймати ці
зміни та забезпечувати їх позитивний характер своєю працею [1, с. 113].
Соціалізація економіки передбачає інституціональний розвиток, а в сучасних
умовах важливого значення в цих процесах набуває розвиток фінансової
системи. Інституціональний розвиток є драйвером розвитку економіки як
процесу соціального навчання і розглядається як здійснення соціальних
інновацій, а не чисто технічного вдосконалення. Одним із аспектів зростання
рівня соціалізації економіки в Україні з врахуванням участі та можливостей
фінансової системи є розширення фінансової спроможності індивідів, яка
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включає здатність діяти (знання, навички, впевненість і мотивацію) і
можливість діяти (за рахунок доступу до якісних фінансових продуктів і
послуг).
Фінансова
спроможність
індивідів
характеризується
через
інституціональні особливості формального та неформального рівня.
Формальний рівень характеризує можливість індивідів діяти внаслідок
наявності доступу до вигідних фінансових продуктів та інститутів, а
неформальний – здатність діяти внаслідок наявності відповідних знань,
навичок, вмінь та мотивації (рис. 1).
Економічна
соціалізація

Фінансова
грамотність

Фінансова освіта:
знання, навички та
вміння

Фінансові продукти:
доступні;
посильні та фінансово привабливі;
прості у використанні;
безпечні та надійні

Фінансова
включеність

Фінансова
стабільність
та добробут
Фінансовий
розвиток

Рис. 1. Фінансова спроможність.
Джерело: складено автором за: [4]
Фінансова включеність характеризує доступ всіх домашніх господарств і
підприємств, незалежно від рівня доходів і можливості ефективно
використовувати відповідні фінансові послуги, які їм необхідні для покращення
функціонування (оцінюється за показниками частки населення, яке має рахунки
у фінансових установах, здійснює заощадження, використовує позики).
Переваги фінансової включеності важливі не тільки для людей, а й для
економіки в цілому. Фінансова включеність пов'язана з економічним і
соціальним розвитком країни, а також відіграє роль у скороченні значної
бідності.
Україна має вкрай низькі показники заощаджень у фінансових установах,
показники використання безготівкових розрахунків та рахунків у фінансових
установах. Звичайно об‘єктивною причиною низького рівня заощаджень є
низький рівень доходів. Однак, як підтверджують дослідження, і бідні можуть і
заощаджують, але часто підпадають під вплив таких обмежень як трансакційні
витрати, відсутність довіри до фінансових інститутів та регуляторні бар‘єри,
розриви інформації та знань, поведінкові особливості [2, с. 51]. Серед вказаних
обмежень розриви інформації та знань визначаються через фінансову
грамотність населення, рівень якої в населення України є низьким. Фінансово
грамотне населення: веде облік витрат і доходів сім’ї; живе за коштами – без
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зайвих боргів; фінансово планує на перспективу (готовність до
непередбачуваних обставин і підготовка до пенсії); купує фінансові продукти й
послуги на основі вибору; орієнтується в питаннях фінансової сфери.
Згідно з даними звіту (листопад 2015 р.) рейтингового агентства Standard
&Рoor's і Глобального центру дослідження фінансової грамотності, рівень
фінансової грамотності в Україні характеризується показником 40% дорослого
населення [5]. За рівнем освіченості у питаннях фінансових коштів Україна посусідству з африканськими державами. Фінансова грамотність ґрунтується не
тільки на знанні банківських технологій і банківських продуктів, в цьому
аспекті українці найбільш обізнані. Вона включає також ще й страхування
життя, майна, планування, накопичення, правильність використання ресурсів,
власних грошей, мотивацію фінансових рішень – саме ці сторони вимагають
покращення знань. Особливої актуальності такі проблеми набувають в умовах
сьогодення: 1) технологічні досягнення продовжують розширювати спектр
фінансових послуг, доступних для споживачів, управління грошима стає дедалі
складнішим; 2) реформування соціальної сфери – охорони здоров‘я, освіти,
системи пенсійного забезпечення – вимагає вміння прийняття фінансових
рішень щодо страхової медицини, особистих накопичувальних пенсійних
заощаджень, особистого фінансування освіти.
Діалог з формування політики щодо підвищення фінансової грамотності
населення та захисту прав споживачів в Україні проходить етап становлення.
Відсутня належна законодавча та регуляторна база для захисту прав споживачів
фінансових послуг (особливо та, що стосується розкриття інформації,
правдивості у питаннях кредитування, реклами та послідовного використання
термінології у законодавстві). Банки небезпідставно скаржаться на тривалі та
обтяжливі судові процеси, які перешкоджають поверненню кредитів, особливо
виданих під заставу. Існуючий державний орган з захисту прав споживачів
майже виключно приділяє увагу споживачам нефінансових послуг, а фінансові
регулятори в Україні приділяють недостатньо уваги скаргам інвесторів та
користувачів фінансових послуг.
Більшість досліджень і дослідників стверджують, що фінансова освіта
повинна починатись в школі, однак в українських школах такі знання
надаються факультативно і «Фінансова грамотність» є необов‘язковим
предметом. Така ж ситуація і з неекономічними спеціальностями ВУЗів –
більшість неспеціальних факультетів в навчальних планах не містять будь-яких
дисциплін, що дають фінансові, або ж економічні знання. Фінансові ж знання
виступають як форма інвестицій в людський капітал, їх перевагами є більш
жорсткі й виважені економічні та інвестиційні рішення, краще управління
особистими боргами, більш зважене фінансове планування виходу на пенсію,
зростання заощаджень.
Перспективи подальших досліджень полягають у поглибленій розробці
теоретичних моделей прийняття фінансових рішень в умовах нестабільності
середовища, аналізі особливостей забезпечення фінансової спроможності в
країнах, де ринки розвиваються (emerging market economy), оцінці причинно255
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наслідкового зв‘язку «фінансова освіченість – економічні рішення – зростання
добробуту та економічної стабільності».
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Р.В. Прокопенко, канд. екон. наук, с.н.с.,
Інститут економіки промисловості
НАН України, м. Київ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
ПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
Визначено основні бізнес-процеси, які необхідні для збору та обробки
інформації при розробці стратегії розвитку промислових регіонів України.
Розглянуто потреби влади та бізнесу при здійсненні розвитку промислового
регіону. Запропоновано структуру інформаційного забезпечення дослідження
економіки промислових регіонів України в сучасних умовах.
Ключові слова: розвиток промислових регіонів, інформаційне забезпечення
розвитку регіонів, розвиток в умовах децентралізації.
Одним з головних факторів промислового розвитку країни є наявність
відповідної науково-обґрунтованої стратегії. Причому, згідно з Концепцією
реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в
Україні [5], все більше повноважень щодо розвитку країни передається на
рівень місцевих органів влади. Але, в той же час, місцеві органи влади не мають
достатньої кількості необхідних інструментів для розробки складових стратегії
розвитку. В першу чергу, інструментів для збору та обробки інформації, яка
необхідна для прийняття управлінських рішень такого масштабу. Наразі
головним джерелом даних для прийняття управлінських рішень на рівні області
є головні управління статистики у областях. Але перелік даних, збір яких
здійснюється відповідно законодавству не завжди охоплює необхідний обсяг та
склад інформації. Крім того, економічні дослідження потребують даних, які
належать іншим установам та організаціям, у тому числі щодо податків та
зборів, бюджетних доходів та витрат, субвенцій та субсидій. Через це збір
інформації для прийняття обґрунтованих управлінських рішень на рівні області
потребує створення запитів до усіх власників інформації, через що зростають
витрати часі та погіршується якість формалізації даних.
Органи влади не мають у своєму розпорядженні інструментів для
розрахунку та аналізу альтеративних сценаріїв розвитку економіки та
прогнозування реакцій економічних суб’єктів на управлінські впливи з боку
держави. Залучення наукових установ для обґрунтування управлінських рішень
державних та місцевих органів влади здійснюється недостатньо, через що
управління здійснюється у ручному режимі, наслідки якого не відповідають
сподіванням ані влади, ані громадян. Непрозорість та відсутність доведення
актуальності та розрахунків прийнятих управлінських рішень викликають
недовіру суспільства до влади.
Серед проблем розвитку промислових регіонів слід відмітити недостатню
наукову обґрунтованість вже прийнятих стратегій розвитку та якісний,
неформалізований характер закладених до них тез, без належного кількісного
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планування цілей. У більшості стратегій розвитку промислових регіонів та
інших програмних документах відсутні кількісні показники, які мають бути
досягнуті та відповідальні за досягнення кожного з цих показників. Однією з
причин такого стану є відсутність необхідного інформаційного забезпечення
для розрахунку та обґрунтування кількісних планів розвитку промисловості.
Тобто, в зв’язку з децентралізаціє в Україні існує необхідність в розробці
інструментів для дослідження економічного стану регіонів, в першу чергу,
промислової складової. Ці інструменти мають забезпечувати збір, обробку та
представлення інформації для формування стратегій промислового розвитку.
Для вирішення проблеми підвищення обґрунтованості та формалізованості
стратегій розвитку промислових регіонів пропонується перенести центр ваги
при розробці стратегій на спеціалізовані наукові центри (рис. 2). Наразі у
деяких регіонах вже існують наукові центри, які поєднують наукові заклади
задля допомоги органам влади при прийнятті управлінських рішень, але їх
залучення є недостатнім. Так на сході України існує Придніпровський науковий
центр, який проводить дослідження на користь економіки і соціального
розвитку
Придніпровського
регіону,
що
включає
три
області:
Дніпропетровську, Запорізьку і Кіровоградську [3]. Можливості наукового
центру дозволяють йому здійснювати об’єднання наукових установ регіону для
реалізації спільних проектів щодо розробки стратегій розвитку регіональної
промисловості. Основну увагу науковий центр у Придніпровському регіоні має
приділяти саме розвитку промисловості через те, що цей регіон є промисловим
локомотивом України. Промисловість забезпечує створення абсолютної
більшості доданої вартості та бюджетних надходжень Придніпровського
регіону. Слід відмітити, що значна частка визначених завдань вже охоплена
модельним забезпеченням, яке розроблено Національною академією наук. Так,
достатньо відомим є комплексу економіко-математичних моделей, призначених
для прогнозування можливих наслідків бюджетно-податкової політики для
економіки окремих областей і держави в цілому, що розроблено групою
наукових закладів на чолі з Інститутом економіки промисловості [0]. Закладені
в цей комплекс економіко-математичних моделей принципи можуть бути
використані для розробки стратегій розвитку Придніпровського економічного
регіону. При цьому головними важелями, які можуть бути використані
місцевою владою для виконання стратегій промислового розвитку, є економічні
та фінансові регулятори. Причому для кожного рівня місцевої влади
аналізуються регулятори, які знаходяться у її підпорядкуванні згідно з
реформою децентралізації. Так, згідно з реформою децентралізації влади
місцева влада має три рівні [4], для кожного з яких притаманні свої особисті
повноваження та можливі регулятори. Регіональний науковий центр може
здійснювати моделювання регуляторів, які мають місцеві влади різних рівнів,
та формувати на їх базі стратегії регіонального розвитку.
Усі суб’єкти розробки стратегій розвитку промислових регіонів Україні
потребують для виконання своїх функцій відповідного інформаційного
забезпечення. Це інформаційне забезпечення складається з бази моделей, бази
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даних, інтерфейсів та спеціалізованих систем збору даних, які дають змогу
задовольнити інформаційні запити усіх користувачів. Інформаційне
забезпечення має бути побудоване в розрізі функцій, які виконуються
учасниками системи (рис. 1).
Органи влади та
державні
установи
1

3

Державні бази
даних
14

2

11

Система
автоматизованого
збору даних

Система збору
даних за запитами
5

4

База даних
регіонального
наукового
центру
6

База моделей
регіонального
наукового
центру
8

7

Інтерфейс
вільного
розповсюдження
звітів та даних

9

Інтерфейс
наукових
підрозділів
13

12

Бізнес

10

15

Наукові установи

Рис. 1 Структура інформаційного забезпечення дослідження
економіки промислових регіонів України
При цьому збір даних здійснюється двома системами – автоматизованою
системою збору даних та системою збору даних за запитом. Автоматизована
система збирає ті дані, які формалізовані та публікуються у відкритих джерелах
або розповсюджуються за підпискою (наприклад, збірники державної служби
статистики). Це завдання може бути повністю автоматизовано і потребує
втручання людини лише у випадку зміни формату даних. В той же час, збір
неформалізованих даних, або статистичних даних, звіти за якими не
формуються на постійній основі, потребує участи люди для здійснення
комунікацій з власниками даних. Тому, якщо перша система це, перш за все,
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інформаційне забезпечення копіювання, розпізнавання та форматування даних,
то друга являє собою систему електронного документообігу.
Система автоматизованого збору даних взаємодіє державними базами
даних (потік 2), до яких дані поступають від органів влади та державних
установ (потік 1). Система збору даних за запитами взаємодіє з органами влади
та державними установами напряму (потік 3). Обидві системи направляють
оброблені дані до загальної бази даних регіонального наукового центру (потоки
4 та 5).
База даних регіонального наукового центру через інтерфейси вільного
розповсюдження даних (потік 6) та спеціалізований інтерфейс наукових
підрозділів (потік 7) дає можливість отримати результати розрахунків та
прогнозів усім зацікавленим учасникам проекту. Причому можуть бути
отримані не лише вже розраховані результати досліджень, але й здійснено
розрахунки можливих сценарії розвитку завдяки доступу до бази моделей
(потоки 8 та 9). Тобто, розроблені науковими підрозділами моделі можуть
використовуватись для типового прогнозування та для розрахунку сценаріїв
напряму, без звернення до наукових підрозділів. Звернення державних органів
та представників бізнесу до баз моделей та даних здійснюється через інтерфейс
вільного розповсюдження звітів та даних (потоки 10 та 11).
В свою чергу, наукові установи здійснюють взаємодію з базами даних та
моделей через спеціалізований інтерфейс, який має інструменти для
редагування моделей та більш потужні інструменти для дослідження даних
(потік 12). У випадку необхідності пошуку додаткових даних для розробки
нових моделей, може здійснюватись формування запитів до системи збору
даних за запитами (потік 13). Також у випадку створення нових проектів та
досліджень бізнес та влада взаємодіють з науковими установами напряму
(потоки 14 та 15).
Особливістю інформаційної системи, в якій мають бути реалізовані
вищезазначені інтерфейси та системи збору даних, є користувачі з різним
апаратним та програмним забезпеченням. Доступ до баз даних та моделей має
забезпечуватись як із персональних комп’ютерів, так і з мобільних пристроїв.
Через незадовільне фінансування академічної науки в Україні та в цілком
складне економічне становище апаратне забезпечення для серверної частини
інформаційної системи дослідження економіки промислових регіонів України
має бути недорогим, але забезпечувати одночасне обслуговування декількох
користувачів як у режимі розгляду даних, так і в режимах імітації та розрахунку
сценаріїв, а також у режимах моделювання. Крім того, мова програмування, на
який розробляється система, має бути достатньо поширена, щоб різні наукові
установи могли здійснювати взаємодію при вдосконаленні інформаційного
забезпечення та для зниження вартості обслуговування при залученні
розробників-аутсорсерів. Таким чином, існують такі вимоги до програмного
забезпечення, на якій має розроблятись інформаційне забезпечення
дослідження економіки промислових регіонів України в сучасних умовах:
кросплатформеність клієнтського програмного забезпечення; ефективна
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мультипоточність серверного програмного забезпечення; широка поширеність
мови програмування; наявність достатньої кількості безкоштовних фреймворків
для візуалізації даних та моделювання.
Найбільш відповідною до цих вимог є мова програмування Java. Ця мова
програмування створена для розробки мережевих додатків та має усі засоби для
реалізації динамічного обміну даними розподіленої інформаційної системи [2].
Для забезпечення базових дії у системі інформаційного забезпечення
дослідження економіки промислових регіонів України в сучасних умовах на
пристрої клієнта достатньо мати лише веб-браузер, причому байтовий код Java
є незалежним від операційної системи або апаратного забезпечення. Java має
безкоштовні бібліотеки та фреймворки для парсингу при автоматичному зборі
даних, побудови імітаційних моделей та візуалізації даних у вигляді графіків,
діаграм та таблиць.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, для
створення інформаційного забезпечення дослідження економіки промислових
регіонів України в сучасних умовах необхідно здійснення таких заходів:
розробка серверного програмного забезпечення для автоматизованого
збору та зберігання даних та моделювання економіки науковими установами;
розробка клієнтського програмного забезпечення для органів влади та
бізнесу для перегляду звітів та прогнозів, здійснених завдяки науковому
регіональному центру;
розробка системи автоматизованого збору даних;
розробка програмного забезпечення для збору даних за запитами.
В свою чергу, для забезпечення організаційної складової розробки
регіональних стратегій промислового розвитку необхідно підвищення ролі
регіональних наукових центрів та більш широке залучення до співпраці з
науковими установами місцевих органів влади та бізнесу.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Розглянуто процес формування та реалізації фінансової політики
держави. Досліджено актуальні проблеми реалізації фінансової політики
держави на сучасному етапі розвитку економіки країни. Обґрунтовано
механізм реалізації фінансової політики України.
Ключові слова: фінансова політики, реалізація фінансової політики,
ефективність фінансової політики, механізм реалізації фінансової політики.
У сучасних умовах розв’язання фінансових проблем України є потужним
стимулом сталого економічного і соціального розвитку як регіонів, так і країни
в цілому. Ефективна фінансова система повинна сприяти стабільному
економічному зростанню економіки регіону, чітко відстежувати міжнародні
тенденції та впроваджувати їх у фінансову сферу досліджуваної території.
Сучасна фінансова політика повинна враховувати всю багатофакторність,
багатокомпонентність та багатоваріантність управління фінансами для
досягнення поставленої мети та виконання завдань щодо ефективного розвитку
вітчизняних підприємств [1]. Вона повинна бути гнучкою та коригуватися під
впливом зовнішніх та внутрішніх факторів.
Проблеми побудови ефективної фінансової політики розглядаються в
наукових працях: О.Д. Василика, Б.А. Карпінського, В.П. Кудряшова,
С.О. Маслової, О.А. Опалова, І.Я. Чугунова та інших. Згідно їх досліджень,
характерними ознаками фінансової політики є: діяльність, забезпечувальна
мета здійснення, розгляд фінансового механізму як інструменту політики,
стратегічна орієнтація. Переважно іноземні фахівці, під час з’ясування сутності
фінансової політики (фіскальної і монетарної) основну увагу зосереджують на
корегуванні ринкової рівноваги, у той час як у роботах вітчизняних учених – на
фінансовому забезпеченні. Однак, дослідження основних напрямків реалізації
ефективної фінансової політики переконує в необхідності подальших наукових
пошуків у цьому напрямі.
Усталеним є твердження багатьох авторів, що фінансова політика потребує
наукового підходу до її розробки згідно з закономірностями суспільного
розвитку та доробок економічної й фінансової теорії. Фінансова політика
повинна базуватися на науково обґрунтованій концепції економічного розвитку
суспільства та надавати реальні поточні (макроекономічна збалансованість,
бездефіцитність бюджету, оптимальний обсяг державного боргу тощо) і
стратегічні (стійкий економічний розвиток країни, зростання ВВП, інвестицій,
добробуту населення, платоспроможності країни) результати, а також
базуватися на адекватних концепціях економічного розвитку та фінансових
механізмах їх реалізації [3].
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Під реалізацією фінансової політики, ми розумітимемо процес, що
складається з [5]:
1) розробки науково-обґрунтованої концепції розвитку фінансів під дією
економічних законів, всебічного аналізу подальших перспектив вдосконалення
виробництва та стану потреб населення;
2) визначення основних напрямів використання фінансів у поточному
періоді та на перспективу, тобто відпрацювання стратегії та тактики фінансової
політики;
3) втілення практичних дій, спрямованих на досягнення поставлених цілей.
Провідним суб’єктом реалізації фінансової політики виступає держава, а
безпосередньо реалізація фінансової політики здійснюється органами
виконавчої влади – Кабінетом міністрів України та низкою спеціалізованих
фінансових органів.
Фундаментом ефективної фінансової політики є обґрунтована й виважена
економічна політика, яка формується на основі моделі економічного розвитку
держави. Сучасні моделі, що використовуються в різних країнах, є базою, що
визначає особливості їх економічної політики та розподіл і перерозподіл
фінансових ресурсів на макро-, мезо- і на мікрорівні. І це закономірно, адже
соціально орієнтована модель розвитку формує первинний розподіл фінансових
ресурсів у економіці, структура якого відрізняється від тієї, що пов’язана з
ліберальною політикою. Це пояснюється неприпустимістю прямого втручання
в економіку та необхідністю створення умов успішного її розвитку шляхом
дотримання невисокого рівня перерозподілу ВВП через бюджет, який випливає
з ліберальної моделі та у високому рівні державного перерозподілу доходу
господарюючих суб’єктів і розвинутій на цій основі системі соціального
захисту й трудових відносин, пов’язаних із соціально орієнтованою моделлю.
Тому державна фінансова політика забезпечує створення умов для розвитку
підприємств за рахунок створених ними доходів, розширюючи при цьому
умови самофінансування. Крім цього, у підприємств вилучається значна частка
доходів, та їх розвиток залежить як від держави, так і від рівня розвитку
фінансового ринку [4].
Отже, фінансову політику слід розглядати як сукупність цілеспрямованих
державних заходів щодо формування й ефективного використання фінансових
ресурсів країни, які містять у собі ресурси її окремих регіонів, секторів
економіки, підприємств і домогосподарств, для забезпечення стабільного
соціально-економічного розвитку на основі використання відповідних
фінансових і монетарних важелів та створення відповідного інституційного
середовища, які сприяють реалізації цієї політики [6]. Вона повинна бути
спрямована на забезпечення умов для розвитку економіки та нарощування
фінансових ресурсів країни, що сприятиме задоволенню зростаючих потреб
соціальної сфери й державного управління, процвітання країни у перспективі.
Реалізація фінансової політики держави здійснюється у вигляді комплексу
заходів, які втілюються через фінансове право, фінансову систему і фінансовий
механізм для найбільш повного виконання фінансами своїх функцій. Через
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норми фінансового права та елементи фінансової системи і фінансового
механізму здійснюється реалізація положень концепції економічного розвитку
держави. Якщо остання відсутня, то навряд чи можна говорити про будь-яку
фінансову політику в державі [7].
До основних видів фінансової політики держави, що розкривають її
сутність відносять: бюджетно-податкову політику, грошово-кредитну політика
і політику управління державним боргом. Інші її види будемо вважати
похідними, які поєднують в собі окремі елементи фінансової політики і
політику держави в інших сферах [2].
В сучасних умовах досить проблематичним є забезпечення динаміки
зростання, конкурентоспроможності економіки України, утвердження
оновленої моделі фінансового розвитку. Вирішивши цю проблеми, ми зможемо
зберегти і найефективніше використовувати наявний науково-технічний
потенціал для здійснення структурних змін та зайняти належне місце у
світовому просторі. Поглиблення курсу ринкових реформ на інноваційних
засадах та їх прискорення, радикалізація системних перетворень сприятимуть
забезпеченню прогресивного розвитку держави. Ефективне функціонування
фінансової системи України залежить від налагодженості фінансових відносин
у суспільстві, а також від дієвості фінансового механізму, за допомогою якого
реалізується фінансова політика держави.
В економічній літературі для оцінки функціональності механізму реалізації
фінансової політики пропонують використовувати модель (1), що містить шість
ендогенних змінних [2]:

,

(1)

де Yt – обсяг ВВП за даний період, млн. грн;
Pt – показник рівня цін за ІСЦ, % до відповідного місяця;
M0t – зміна грошової бази M0t;
CRt – зміна середньозваженої процентної ставки за кредитами в
перерахунку на річні відсоткові пункти;
Et – зміна офіційного обмінного курсу гривні до долара США, грн;
Gt – видатки зведеного бюджету за даний період, млн. грн.;
aip(L) – поліном лагового оператора, де j 1,2,...,p - порядок моделі;
it – вектор випадкових величин.
Важливими результатами побудованої моделі фінансової трансмісії є
імпульсні функції відгуків та декомпозиції дисперсій досліджуваних
показників. Взаємний вплив фінансової й монетарної трансмісій доцільно
досліджувати з використання попередніх результатів тесту Гренджера,
відповідно до яких фінансова трансмісія впливає на грошову через
взаємозв’язок між видатками бюджету та обмінним курсом. Монетарна
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трансмісія впливає на фінансову через зв’язок між зміною грошової маси і
видатками бюджету.
Провідну роль у реалізації фінансової політики України відіграє
координація грошово-кредитної та бюджетно-податкової політики, яка повинна
ґрунтуватися на виробленні та реалізації заходів у такий спосіб, щоб вони не
суперечили одна одній і разом сприяли досягненню цілей макроекономічної
політики держави [8].
Основними передумовами реалізації фінансової політики держави є
визначення таких її параметрів: частки перерозподілу ВВП, первинного
дефіциту бюджету, частки державного та гарантованого боргу у ВВП.
Визначення межі державного перерозподілу варто здійснювати шляхом
моделювання динамічних процесів з ефектом насичення. Значні обсяги
дефіциту бюджету призводять до скорочення ВВП і зростання інфляції, а
зростання грошової маси, з одного боку, сприяє росту інфляції (при
перевищенні пропозиції грошей над попитом на них), а з іншого – зростанню
ВВП, коли зростання пропозиції грошей відповідає попиту на гроші. Втім,
вплив монетарного чинника на зростання ВВП є незначним, а на ціни – доволі
суттєвим, хоча і меншим, ніж вплив фіскального чинника (дефіциту бюджету).
Зазвичай результативність та ефективність характеризують різні аспекти
фінансової діяльності. Результативність оцінюється через ефект від проведення
фінансової політики, програмних заходів, надання послуг та відображається як
рівень досягнення тієї чи іншої мети та завдання. Ефективним же буде таке
використання бюджетних коштів, за якого рівень задоволеності споживачів
суспільною послугою зростатиме швидше, ніж збільшаться бюджетні видатки.
У практичній діяльності як ефективність так і результативність бюджетної
політики оцінюються з позиції ефективного розподілу ресурсів з врахуванням
економічної ефективності, політичних пріоритетів уряду, ефективної діяльності
органів державної влади щодо досягнення науково обґрунтованих цілей.
Для оцінки цільової ефективності фінансової політики варто
використовувати наступні інтегральні показники: Світовий індекс врядування
(World Governance Indicators), а саме показник ефективності владних інституцій
та показник якості регуляторної політики; показник загальної факторної
продуктивності; Глобальний індекс конкурентоспроможності (Global
Competitiveness Index) [2].
Отже, результативність фінансової політики України є незначною через
невідповідність сучасним потребам суспільного розвитку. Однією з головних
проблем реалізації фінансової політики є незабезпечення високої ефективності
використання бюджетних коштів для досягнення кращих показників соціальноекономічного розвитку держави. Недосконалий бюджетний механізм негативно
впливає на фінансову політику, а отже, стримує розвиток економічної політики
держави загалом. Розв’язання цієї проблеми вбачається у визначенні чітких
пріоритетів функціонування економіки, соціальної сфери та посиленні
відповідальності розпорядників коштів за їх цільове та ефективне
використання.
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Т.Г. Барабаш, канд. екон. наук,
НДФІ ДННУ «Академія фінансового управління»
ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ВЕРТИКАЛЬНИХ ТА ГОРИЗОНТАЛЬНИХ
ФІСКАЛЬНИХ ДИСБАЛАНСІВ В УКРАЇНІ
Подолання вертикального та горизонтального фіскальних дисбалансів є
важливим завданням на шляху до отримання запланованих результатів від
проведення фіскальної децентралізації. Багато досліджень з питань
фіскальної децентралізації присвячені вимірюванню вертикального фіскального
дисбалансу і оцінці його впливу на економічні показники територіальних
утворень, а існуючі в зарубіжній практиці методики розрахунку вертикального
фіскального дисбалансу відрізняються високим ступенем різноманітності. На
основі вивчення окремих підходів до оцінки й аналізу фіскальних дисбалансів
обґрунтовано необхідність пошуку структурних причин виникнення
вертикальних та горизонтальних фіскальних дисбалансів, як одного з основних
завдань щодо усунення цих явищ, поряд з пошуком ефективних методів їх
вирівнювання.
Ключові слова: вертикальний фіскальний дисбаланс, горизонтальний
фіскальний дисбаланс, децентралізація, міжбюджетні трансферти,
фінансовий потенціал, місцеві бюджети, органи місцевого самоврядування.
Багато країн-членів Організації економічного співробітництва та розвитку
(ОЕСР) провели фіскальні реформи з децентралізації в останні десятиліття, що
супроводжувалось передачею значного обсягу повноважень і джерел доходів на
базовий та проміжний рівні управління. Децентралізація повноважень щодо
надання публічних послуг, як правило, передбачає, врахування різних місцевих
переваг кращим чином, з метою підвищення ефективності/якості надання таких
послуг, а також забезпечення підзвітності органів місцевого самоврядування
[1]. Проте, передача видаткових повноважень не завжди супроводжується
делегуванням доходних джерел, в результаті чого виникають вертикальні
фіскальні дисбаланси. Як правило, поняття «вертикальний фіскальний
дисбаланс» (ВФД) використовується щоб виміряти розрив між власними
доходами і витратами органів місцевого самоврядування. Відхилення власних
доходів від власних видатків місцевих бюджетів є об’єктивним, а в деяких
випадках може бути навіть бажаним (схильність місцевих органів влади до
здійснення витрат за рахунок трансфертів).
Загальні висновки більшості теоретичних досліджень зводяться до
високої залежності місцевих бюджетів від міжбюджетних трансфертів або
запозичень внаслідок м’яких бюджетних обмежень місцевих органів влади [2].
Проте, емпіричні дослідження вказують на суперечливі результати. Деякі
науковці вважають, що використання міжбюджетних трансфертів призводить в
кінцевому результаті до підвищення фінансової ефективності сектору
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державного управління, але з урахуванням посилення урядового контролю над
відповідними видатками місцевих бюджетів [3].
Останні дослідження у формі економетричних моделей [4]
підтверджують, що збільшення ВФД пов'язане з ослабленням загального сальдо
бюджету уряду. Проблематика ВФД підлягає більш ретельній увазі в період
хронічного дефіциту державного та/або місцевих бюджетів, що, в більшості
випадків, передбачає необхідність швидкого реагування. Такі дії (особливо у
випадку значного розміру ВФД) можуть викликати суттєву напругу в системі
міжбюджетних відносин, тим самим спонукаючи центральний уряд до вжиття
заходів із централізації, обмеження місцевих фінансових інструментів для
усунення ВФД. Дослідження того, яким чином зміни в ВФД впливають на
кінцеву ефективність функціонування кожного з рівнів державного управління,
має вирішальне значення для розробки заходів бюджетного коригування,
особливо тих, які передбачають зміни в системі міжбюджетних відносин.
Наявність взаємозв’язку між зниженням ВФД та приростом ефективності
використання публічних коштів залишається основною робочою гіпотезою в
дослідженнях питання ВФД, яке має декілька аспектів: встановлення умов, при
яких розмір ВФД впливає на фіскальну ефективність здійснення публічних
видатків; слід розрізняти вплив ВФД та горизонтального фіскального
дисбалансу (ГФД); урахування значень ендогенних змінних при оцінці
взаємозв'язку між ВФД і фіскальною ефективністю.
Експертами світового банку поняття «вертикальний дисбаланс»
трактується як обсяг доходів центрального уряду, який органи місцевого
самоврядування змушені використовувати для фінансової підтримки своїх
витрат та який може бути визначений за допомогою міжбюджетних
трансфертів у вигляді частки видатків місцевих бюджетів» [5].
Слід відмітити, що в той час як в економічній літературі, вертикальні
фіскальні дисбаланси були широко вивчені, тема горизонтальних бюджетних
дисбалансів і нерівності між фінансовою забезпеченістю органів місцевого
самоврядування, як і раніше залишається малодослідженою. Цю обставину
можна пояснити відсутністю консенсусу щодо значення ГФД і способу його
вимірювання. В той час як вимірювання ВФД просте, так як складається з
порівняння витрат і доходів територіальних утворень, вимірювання ГФД є
проблематичним, оскільки воно передбачає оцінку можливостей отримання
доходів або, в більш широкому сенсі, фінансового потенціалу кожної
юрисдикції. Насправді, проблема вимірювання ГФД все ще обговорюється.
Деякі вчені пропонують показники нерівності, засновані на макроекономічних
показниках[9], в той час як інші використовують більш складні способи
побудовані на фінансових даних [10].
ГФД залежить від різниці між фінансовими можливостями
територіальних утворень. Він існує тому, що частина витрат місцевих органів
влади фінансується за рахунок міжбюджетних трансфертів, а не місцевих
податків, а також тому, що деякі юрисдикції є багатшими, ніж інші, і можуть
витратити більше з тим же рівнем податкових зусиль.
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Більшість досліджень з питань фіскальної децентралізації присвячені
саме вимірюванню ВФД і оцінці його впливу на економічні показники
територіальних утворень,
наприклад,
такого як ефективність надання
комунальних послуг, а існуючі в зарубіжній практиці методики розрахунку
вертикального фіскального дисбалансу відрізняються високим ступенем
різноманітності (табл.1).
Таблиця 1
Підходи до аналізу та оцінки фіскальних дисбалансів
№
Джерело
Сутність підходу
п/п

ВФД
1

2

3

4
5

Л.Ейранд,
Збільшення ВФД – наслідок ослаблення загального сальдо
Л. Лусінян [4] бюджету уряду. Можлива причина значного розміру ВФД –
фінансова нестабільність і м’які бюджетні обмеження.
Світовий банк
ВФД визначається за допомогою міжбюджетних трансфертів у
[6]
вигляді частки видатків місцевих бюджетів, а його оцінка
здійснюється на основі 3-х показників: частка власних джерел
доходів місцевих бюджетів в загальному обсязі витрат таких
бюджетів; частка податкових доходів місцевих бюджетів в
загальному обсязі витрат таких бюджетів;частка сукупного обсягу
вертикальних трансфертів в доходах місцевих бюджетів.
Дж. Гантер[7] Альтернативні методи вимірювання ВФД на основі 3-х концепцій
незалежних джерел доходу субнаціональних урядів: сукупні власні
надходження (сума власних надходжень та загальнодержавних
податків); сума доходів з власних джерел та загальнодержавних
податків; безумовні трансферти.
Х. МартінесНайбільш розповсюджена причина ВФД – нестача власних джерел
Васкес [8]
доходів на субнаціональному рівні.
М. Бардігнон, Об’єднання спільнот з неоднаковим рівнем ВФД може спричинити
М. Гамелеріо
протилежні ефекти фінансової децентралізації в багатих і бідних
[11]
громадах внаслідок «селекційного» ефекту щодо місцевих
політиків.

ГФД
6
7
8

9
10

Л. Вілсон [9]

Застосування показників нерівності, заснованих на
макроекономічних показниках.
Х. Блоклейдж, Використання складних способів вимірювання ГФД побудованих
С. Чабет[10]
на основі фінасових даних.
Л. Альфірман, Використання регресійного аналізу для оцінки фінансового
ін.[12]
потенціалу субнаціональних урядів, яка включає в себе як оцінку
фінансового потенціалу так і податкових зусиль.
Е. Лонгобарді Використання регресійного аналізу для оцінки своєрідної
[13]
бюджетної забезпеченості та податкових зусиль.
Р. Берд[14]
ГФД – це ВФД, який залишається після того, як стандартні ставки
місцевих податків встановлюються на рівні необхідному для
забезпечення найбагатших муніципалітетів з достатнім доходом
для покриття його витрат.

Джерело: складено автором
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На відміну від ВФД, ГФД ще не було чітко визначено через відсутність
консенсусу щодо характеру нерівності між місцевими органами влади та
труднощів, що виникають при її вимірі. Загалом, в межах кожної країни, деякі
муніципалітети багатші ніж інші, тому ГФД, який тісно пов'язаний з
відмінностями в фінансових можливостях субнаціональних урядів, повинен
розглядається як різниця в ресурсах, доступних для урядів одного і того ж
рівня.
Таким чином, на підставі розглянутих зарубіжних підходів до аналізу та
оцінки фіскальних дисбалансів вважаємо, що одним з основних завдань щодо
усунення цього явища повинен стати пошук структурних причин виникнення
ВФД та ГФД, а не тільки ефективних методів вирівнювання їх, зокрема, у сфері
розподілу фіскальних повноважень та зобов’язань між рівнями державної
влади.
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КРИТИКА DSGE-МОДЕЛЕЙ ЯК ПРОЯВ КРИЗИ СУЧАСНОЇ
МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
Проаналізовано основні недоліки DSGE-моделей у зв’язку з фінансовоекономічною кризою 2007 року. Наведено критичні зауваження до даного класу
економетричних моделей як сучасного інструменту макроекономічного
аналізу.
Ключові слова: DSGE-моделі, нестабільність, макроекономічне
прогнозування, криза економічної науки
Розвиток господарської системи сучасного суспільства відбувається
надзвичайно динамічно, що породжує значні виклики для економічної науки.
Головним чином, це стосується можливостей науки давати прогнози щодо
майбутнього розвитку господарства та знижувати рівень його невизначеності
шляхом побудови макроекономічних моделей.
Після кризи 2007 року довіра до макроекономічного моделювання як
ключового інструменту сучасної економічної науки почала знижуватися, а
критика нового неокласичного синтезу – основи сучасного мейнстріму – різко
посилилася. Особливій критиці піддаються динамічні стохастичні моделі
загальної рівноваги (DSGE-моделі).
Даний клас моделей застосовується у сучасному макроекономічному
аналізі, зокрема активно використовується центральними банками при
розробленні та здійсненні грошово-кредитної політики. З кінця 70-х рр. ХХ ст.
ці моделі були визнані економічною наукою та увійшли до її методологічного
інструментарію. З одного боку, DSGE-моделі відіграли значну роль у розвитку
сучасної економічної теорії, оскільки в їх основу було покладено теоретичні
принципи неокласичного та неокейнсіанського напрямів. Так, беззаперечною
перевагою DSGE-моделей стала їхня мікрообґрунтованість – пояснення
макроекономічних процесів на принципах мікроекономічного аналізу [3, с. 40].
Такі моделі враховують міжчасові функції оптимізації, зокрема максимізації
корисності домогосподарствами та функції максимізації прибутку фірмами.
Крім того, вони включають бюджетні обмеження макроекономічних агентів
(домогосподарств, фірм, банківського сектору, центрального банку, уряду).
Завдяки використанню у DSGE-моделях реалістичних припущень щодо
поведінки економічних агентів ці моделі дозволяють використовувати та
оцінювати ефективність фіскальної та монетарної політики. З нового
кейнсіанства у DSGE-моделях застосовується кейнсіанський підхід до
розуміння ролі грошей, жорсткості цін, заробітної плати та недосконалої
конкуренції у здійсненні фіскальної або грошово-кредитної політики та їх
впливу на макроекономічні показники. З іншого боку, DSGE-моделі стали
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значно складнішими за своєю будовою та розрахунками на відміну від інших
моделей, зокрема VAR.
На відміну від VAR-моделей, які є лінійними та накладають мінімальні
структурні обмеження на макроекономічні величини, DSGE-моделі є чітко
структурованими, тобто ґрунтуються на повній специфікації діяльності всіх
агентів в економіці, а також рівновазі на всіх ринках. Таким чином, умови
максимізації корисності усіма агентами та умови рівноваги на всіх ринках
накладають дуже сильні обмеження на можливі варіанти взаємодії між
макроекономічними
показниками
та
встановлюють
функціональні
взаємозалежності між коефіцієнтами у моделі [4, с. 2].
Більш жорстка формалізація економічних процесів у DSGE-моделях мала
низку переваг, зокрема більш ефективно можна оцінити структурні
взаємозв’язки між параметрами; специфікація функцій корисності
репрезентативних агентів дозволяла вивчати ефекти різних типів
макроекономічного втручання та макроекономічної політики на добробут
агентів; з’явилася можливість давати більш якісні прогнози. Значний період
часу критика DSGE-моделей зводилася до їх математичної складності та певних
проблем із специфікацією функцій або діяльності репрезентативного агента.
Разом з тим, критика DSGE-моделей посилилася у зв’язку із кризовими
явищами у господарській системі, зокрема внаслідок фінансово-економічної
кризи 2007-2009 років, що виявили глибокі прорахунки даного класу моделей,
головним чином, внаслідок використання фундаментальних неокласичних
методологічних положень.
Одним з ключових положень, що піддається критиці, виступають
мікроекономічні основи DSGE-моделей, тобто визначена поведінка
репрезентативного агента, який максимізує свою корисність. Головний недолік
полягає у тому, що модель репрезентативного агента є агрегованою моделлю
оптимальної поведінки кожного окремого домогосподарства чи фірми. Такий
підхід обмежує макроекономічний аналіз, оскільки поведінка окремого агента
на мікрорівні значно відрізняється від агрегованої або «середньої» поведінки
змодельованого агента на макрорівні. Крім того, поведінка економічного агента
може постійно змінюватися внаслідок «провалів ринку», недосконалої
інформації або економічної політики. На даний час таких пертурбацій ринкової
економіки більшість сучасних DSGE-моделей не враховують.
Ще одним свідченням неспроможності DSGE-моделей виявилася
фінансова криза як складне багатогранне соціально-економічне явище
сучасності. У цих моделях майже не відображаються проблеми фінансового
сектору – банкрутства, борги або асиметрична інформація. «Ці проблеми
просто не можуть виникнути у репрезентативного агента» – наголошує
американський економіст Дж. Стігліц [1, с. 9].
Значним недоліком даного класу моделей є підхід, згідно з яким будь-які
кризові явища пов’язані з екзогенними технологічними шоками. Проте, як
показують кризові явища останніх десятиліть, коливання і спади в економічній
системі зумовлюються ендогенними шоками, породжені власне економічними
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суб’єктами або функціонуванням ринків. На особливу увагу заслуговують
фінансові шоки, які справляють потужний вплив на функціонування сучасної
господарської системи у контексті стабільності та визначеності майбутнього.
Неврахування шоків банківського сектора (банківських балансів) є також
вагомим прорахунком DSGE-моделей, адже банківська система, надаючи
кредити і залучаючи депозити, отримує і продукує інформацію щодо власної
стабільності або насиченості економіки грошовими коштами. Це є особливо
важливим в контексті банківської діяльності, практичної реалізації та наслідків
грошово-кредитної політики центрального банку.
Однією з ключових передумов побудови DSGE-моделей є
фундаментальне припущення про загальну рівновагу економічної системи.
Якщо рівновага порушується, то система обов’язково переходить до нового
рівноважного стану. Тому репрезентативний агент здійснює ефективний вибір,
розглядає найкращі значення поточного рівня заробітної плати та цін,
максимізує корисність у рівноважних та прозорих умовах. Проте на сучасному
етапі розвитку невизначеність майбутнього, спричинена асиметрією та
неповнотою інформації, не дає можливості системі перебувати у стані
рівноваги, а агент не здатен робити раціональний вибір. Знання про
функціонування ринку є обмеженим, а отже, модель економічної поведінки
індивіда не може бути досконалою. «Провали ринку» змушують
репрезентативного агента постійно пристосовуватися до змінних умов
(наприклад, до умов прискорення/уповільнення інфляції, зниження/підвищення
рівня заробітної плати тощо), а статичність і жорстка структурованість DSGEмоделей не дозволяє відобразити такого роду економічні параметри.
Моделювання економічної поведінки або процесів виступає ключовим
інструментом для макроекономічного прогнозування і попередження зміни
господарської кон’юнктури. За допомогою DSGE-моделей, розроблених для
здійснення більш якісних і точних прогнозів, не вдалося передбачити кризу
2007 року, що похитнуло їхню наукову значущість. З цього приводу
Дж. Стігліц відмічає, що даним класом моделей не було враховано (крім
зазначених вище) низку факторів, а саме відмінності в очікуваннях окремих
індивідів, недоліки у використанні агрегованих величин та стандартних
моделей з визначеними фундаментальними передумовами, зокрема, модель
Ерроу-Дебре, що є основою економічних досліджень більше ніж 40 років.
Таким чином, DSGE-моделі виявилися малопридатними для
відображення сучасного етапу розвитку господарської системи. Параметри, що
закладаються у них, є чітко структурованими із жорстко визначеними
функціональними зв’язками, що призвело до ігнорування цими моделями більш
важливих змінних, що впливають сьогодні на макроекономічну кон’юнктуру,
як от показники фінансової стабільності економічних суб’єктів, ризики або
ендогенні шоки економічної системи. Крім того, ці моделі дозволяють
досліджувати стандартні макроекономічні процеси, зокрема споживання,
інвестування, ціноутворення чи зміну розміру заробітної плати під впливом
зовнішніх факторів. Натомість функціонування сучасної економіки визначають
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інші процеси, головним чином розвиток фінансових ринків, поширення
інформації, науково-технічний прогрес тощо. Тому посилення критики DSGEмоделей є небезпідставним, а це означає, що питання їхньої придатності та
ефективності у макроекономічному прогнозуванні залишається відкритим та
потребує свого вирішення.
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NEO-PROTECTIONISM IN INTERNATIONAL ECONOMIC POLICY:
ALTERNATIVES DIMENSIONS OF GLOBAL INTERDEPENDENCE
Тhe paper argues that the new forms for stimulating economic growth,
introduced at country level or implemented by supranational regulation, have a
major impact on rise of neo-protectionism as a new area of international
economic policy. The paper attempts to classify neo-protectionism, to identify its
forms and outline the specific tools for its implementation.
Key words: neo-protectionism, international trade policy, neo-protectionist
policy.
Measures to stimulate economic development incorporated in macroeconomic
policies of developed and developing countries can be referred to as “neoprotectionism” in times of global economy recession. Contrary to “classical”
protectionism aiming at protecting national producers or selected industries given
their significance or political influence of their stakeholders, neo-protectionism has
the toolkit that responds on new challenges of “new norm”. In its revised form the
emphasis in goal-setting is changed: stimuli to economic activity in response to the
shrinking total demand rather than protection of domestic businesses in a home
country is emphasized [1]. Therefore, the goals associated with the assurance of
economic sovereignty (for developing countries) or with sustaining the economic
power (for developed countries) or with expansion of economic impact (for
developing countries) have become the dominants in transformation of classical
protectionism into neo-protectionism. The murky nature of this protection makes it
hard to enumerate [2].
Because the disguised or half-open character of neo-protectionism goes beyond
the classical forms of protectionism, fixed in WTO documents, further hybridization
of its forms raises the need for their classification, to draw the scientific community’s
attention to the new challenges for global regulation of the international economic
relations system.
a) Institutional neo-protectionism
Institutional neo-protectionism is interpreted by us as a direction in the
international economic policy, which implies government or supranational
intervention, in order to create the institutional background encouraging efforts to
preserve or expand economic impact and promoting alternative forms for cooperation
and regulation of international economic relations, to stimulate economic growth or
solve social problems. It constitutes a tool for state policy or interstate agreements in
the political toolkit of both developed and developing countries.
b) Ideological neo-protectionism
Ideological neo-protectionism: the principle optimizing international economic
relations for the benefit of its individual participants and unions. It is an instrument
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regulating international economic relations by setting up the areas of potential
cooperation and building its institutional framework; it has pro-cyclic and anti-cyclic
character, and intended to assure economic sovereignty and/or economic growth of
countries or associations.
c) Integrative neo-protectionism
Integrative neo-protectionism: a form for implementing economic, political or
security interests of countries, implying utilization of the integrative unions’
capacities through coordination of international economic policy. New coordination
implies significant change in the internal policy of countries considering international
interdependence [3], in order to maximize “common welfare” and to seek for ways to
increase the national welfare of participating countries. It may refer to coordination of
economic and political measures of various countries, with possible handing over of
some authorities to national bodies.
d) Regulatory neo-protectionism
Regulatory neo-protectionism: an instrument modifying the rules for global
coexistence, which established at the phase of global interdependence and reflected
the interests of powerful players. It constitutes the principle coordinating economic
policy at global, regional or national level; at the same time, it is a form of neodependence and a response on it. It enables for implementation of ideological and
institutional neo-protectionism, to set up optimal conditions for business operation
and stimulation of economic activity. It can be implemented in two forms: centralized
(International Monetary Fund, World Bank, WTO, OECD etc.) [4] and decentralized
[5].
e) Ecological neo-protectionism
Ecological neo-protectionism: a form of ideological and institutional neoprotectionism; it acts as an instrument regulating relations of structural and
technological dependence.
f) Market-oriented neo-protectionism
Market-oriented neo-protectionism: a response on the acknowledged reality that
freedom of trade can never occur without limiting factors originating from objective
needs of national economies and growth capacities of the global economy.
Accordingly, a function of market-oriented protectionism is in creating the
mechanisms capable to eliminate the so called “market failures” and to have impact
on market conjuncture.
g) Factor-based neo-protectionism
Factor-based neo-protectionism: an instrument regulating international
economic relations, to eliminate mineral-based, resource-based, energy-based and
technological dependence.
h) Infrastructural neo-protectionism
Infrastructural neo-protectionism: a form of government’s intervention, in order
to reduce factor-based or structural dependence through setting up favorable
investment climate and pushing up economic activity, to encourage infrastructural
projects.
i) Monetary neo-protectionism
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Monetary neo-protectionism: a form of eliminating the monetary component of
neo-dependence in course of monetary and financial integration, given the preserved
monetary sovereignty. It is an instrument regulating the dilemma of incompatible
triad (by setting compromise between independent monetary policy, exchange rate
control and openness of the capital account) and management of capital flows.
j) Currency-based neo-protectionism
Currency-based neo-protectionism; an instrument implementing economic and
security interests of country by use of the rate fixing mechanism, in order to increase
the competitiveness at internal and external market, and by use of the expansion
capacity of a currency.
k) Financial neo-protectionism
Financial neo-protectionism: an instrument implementing economic or security
interests of a country (including domestic companies); it refers to the capability to
exercise anti-cyclic control over capital flows by use of administrative levers; its
effectiveness is conditional on the quality of the country’s financial infrastructure and
the degree of the country’s integration in the global financial area.
l) Debt-based neo-protectionism
Debt-based neo-protectionism: an instrument implementing economic or
security interests of countries or companies; it implies raising of alternative sources
of loans and capacities for refinancing of debt, and free access to private and official
lending markets without a damage for the country’s credit rank (established by
international credit rating agencies).
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СИСТЕМА БЮДЖЕТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ
Економічне зростання передбачає перехід на новий рівень фінансового
розвитку за рахунок структурних та інституціональних змін. Економічний
розвиток держави та адміністративно-територіальних одиниць не можливий
без чіткого, виваженого і науково-обґрунтованого бюджетного регулювання,
яке, в свою чергу, реалізується через систему складових бюджетного
механізму. Роль держави та бюджетування у регулюванні економічних
процесів зростає, оскільки саме через бюджет реалізуються плани та
програми, що забезпечують економічне зростання та сприяють підвищенню
рівня матеріального забезпечення населення.
Ключові слова: бюджет, бюджетне регулювання, бюджетна політика,
доходи бюджету, видатки бюджету, економічне зростання.
Інструменти бюджетного механізму є потужними засобами проведення
політики економічного зростання та підвищення добробуту населення.
Фінансова політика в сфері управління розвитком економіки потребує
систематизації значної кількості наукових постулатів, нормативних актів та
рекомендацій з боку європейських країн. Заходи щодо бюджетного
регулювання та порядку виділення асигнувань з державного та місцевих
бюджетів направлені на підвищення ефективності, результативності та
спрямованості бюджетної політики на економічне зростання та підвищення
рівня соціального забезпечення кожного громадянина.
У досліджені систематизовано заходи бюджетної політики, реалізація яких
у сукупності формує нові економічні погляди на побудову фінансової політики,
що стимулюватиме збільшення обсягів виробництва національного продукту та
розширення ринків збуту національного продукту, результатом чого є
економічний розвиток держави та підвищення рівня соціального забезпечення
громадян.
Планування та прогнозування є важливою науково-аналітичною стадією
бюджетного процесу. Конкретика планів розвитку та точність у розрахунках
макроекономічних показників (в тому числі показників доходів і видатків,
боргу, дефіциту або профіциту) на перспективу сприяє підвищенню
відповідальності органів державної та місцевої влади за прийняті рішення,
чіткості державного стратегічного планування тощо. Основою системи
бюджетного прогнозування виступає трирічне бюджетне планування, що
дозволяє формувати бюджет і прогноз відразу на наступні три роки; для
розпорядників бюджетних коштів чітко визначаються обсяги їх асигнувань, за
рахунок чого розпорядники мають можливість ефективно та чітко планувати
власні довгострокові програми та проекти.
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Бюджетна політика спрямована на забезпечення відповідного рівня
соціального та економічного розвитку суспільства з урахуванням
збалансованості системи державних фінансів, що реалізується через інститути
бюджетного регулювання [1]. Заходи уряду спрямовані на забезпечення
збалансованості бюджетної системи, що включає зменшення відхилень
фактичних показників від планових у процесі виконання бюджетів; зменшення
бюджетного дефіциту; погашення державного боргу. На етапі економічних
перетворень посилюється регулююча роль бюджету, яка реалізується через
розподіл ВВП між сферами економіки, адміністративно-територіальними
одиницями країни та стимулювання соціально-економічного розвитку [1].
Держава має потужну фінансову систему, значні технологічні та технічні
можливості для нарощування обсягів виробництва внутрішнього продукту;
проте останніми роками економіка відчуває брак фінансових ресурсів для
розвитку господарства, оновлення основних фондів, підтримки та
стимулювання діяльності суб’єктів господарювання тощо. Так, залучення
інвестиційних та кредитних ресурсів необхідне для стимулювання розвитку
провідних галузей економіки. Реалізація великомасштабних інноваційних
проектів має відбуватися за рахунок інтеграції власних та залучених ресурсів (в
т.ч. іноземного інвестування). Видатки розвитку державного та місцевих
бюджетів, ступінь ефективності їх використання є вагомим механізмом
реалізації пріоритетних напрямів бюджетної політики інноваційного характеру
та суттєво впливають на дієвість довгострокової стратегії економічного
розвитку [1].
Національне виробництво виступає привабливим об’єктом для залучення
іноземних фінансових потоків та стимулювання внутрішнього ринку
інвестування. Саме сьогодні відбувається модернізація старих індустріальних
підприємств відповідно до сучасних європейських вимог; основними
домінантами стратегічного розвитку економіки є високотехнічний аграрний
сектор, сучасна переробка, машинобудування та ІТ. Країна отримала
можливість експортувати продукцію на великомасштабний європейський
ринок. Вітчизняні підприємства орієнтовані на виробництво високоякісних
товарів із значним рівнем попиту на них з метою збуту продукції на нових
закордонних ринках. Технологічні інноваційні конкурентні переваги народного
господарства – необхідна умова забезпечення економічного зростання.
Бюджетні та банківські фінансові ресурси забезпечують підґрунтя для
оновлення, модернізації на інноваційній основі основних фондів та виробничих
потужностей.
Стимулювання внутрішнього попиту споживачів на ринку товарів та
послуг базується на необхідності підвищення рівня соціального забезпечення
населення; щорічного перегляду мінімальних соціальних стандартів (зокрема,
мінімального рівня заробітної плати, прожиткового мінімуму; рівня соціальних
виплат тощо) та їх корегування відповідно до індексу споживчих цін, індексу
інфляції, напрямків фінансової політики та рекомендацій європейських
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розвинутих країн. Останнім часом порушується питання щодо диференціації
рівня сум мінімального прожиткового мінімуму, заробітної плати тощо.
Сучасний етап розбудови фінансової системи вимагає безумовного
дотримання норм фінансового законодавства як органами влади, так і
суб’єктами господарювання, в т.ч. обов’язкове виконання принципів
бюджетно-податкової політики в бюджетному процесі, а особливо реалізація
принципу “стабільності законодавства”. Крім того, саме держава, в умовах
ринкової економіки, виступає головним регулятором діяльності суб’єктів
внутрішнього ринку; і має для цього потужні інструменти. На державу
покладені функції щодо забезпечення добросовісної конкуренції на ринку;
підвищення та забезпечення дотримання стандартів захисту прав споживачів;
сприяння захисту прав інтелектуальної власності тощо.
Децентралізація фінансової системи виступає основою структурних
економічних зрушень відповідно до норм і рекомендацій країн Євросоюзу.
Положення міжнародних Угод сприяють процесу об’єднання територіальних
громад та підвищенню їх фінансової спроможності; стимулюванню соціальноекономічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць; чіткому
законодавчому розмежуванню функціональних повноважень держави та
адміністративно-територіальних одиниць, власних джерел наповнення
бюджетів та напрямів використання коштів.
Основним завданням бюджетного регулювання є забезпечення виконання
завдань соціально-економічного розвитку держави і адміністративнотериторіальних одиниць. Інституційний підхід передбачає розгляд бюджетного
регулювання як динамічної системи, що постійно вдосконалюється та
адаптується до основних завдань соціально-економічного розвитку [2].
Стратегічні цілі соціально-економічного розвитку країни передбачають
продовження й поглиблення бюджетної реформи з метою формування та
реалізації бюджетної політики на якісно новому рівні [3].
Система бюджетного регулювання розвитку економіки включає в себе ряд
заходів та перелік фінансових інструментів, за допомогою яких держава
виконує свої фінансово-економічні функції, в т.ч. функцію “головного
регулятора і контролера” системи державних фінансів. Бюджетування є одним
із найважливіших інструментів, що впливає на створення належних умов
підвищення
ефективності
та
конкурентоспроможності
вітчизняного
виробництва, підвищення інвестиційної привабливості галузей економіки,
сприяння високому рівню соціального забезпечення населення. Державна
політика економічного розвитку спрямована на стимулювання збільшення
обсягів виробництва національного продукту, розвиток зовнішнього ринку
збуту продукції з метою стимулювання економічного зростання.
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УПРАВЛІННЯ ДЕФІЦИТОМ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
У дослідженні розкрито сутність процесу збалансування державного
бюджету. Досліджені ключові проблеми, пов’язані із дефіцитом державного
бюджету. Проаналізовані шляхи подолання наслідків розбалансування
бюджету держави.
Ключові слова: стабілізаційна політика, державний бюджет, дефіцит
бюджету, збалансованість бюджету.
Структура та динаміка доходів та видатків державного бюджету є
основними показниками фінансового стану будь-якої держави. Перманентний
дефіцит державного бюджету породжує проблеми, пов’язані з неспроможністю
держави забезпечити ефективне виконання покладених на неї функцій, а також
із втратою довіри світових кредитних інституцій і подальшого здорожчання
позикових коштів.
На сьогодні переважна більшість країн світу мають дефіцитний стан
державного бюджету, а в Україні він набув хронічного характерую.
Державний бюджет як економічна категорія відображає реальні економічні
відносини між державою та іншими економічними суб’єктами з приводу
акумуляції та використання централізованого фонду грошових ресурсів країни,
призначених для виконання функцій держави шляхом розподілу та
перерозподілу ВВП.
Залежно від співвідношення між доходами і видатками бюджет може бути
збалансованим або незбалансованим, тобто мати дефіцит або профіцит.
Бюджетний дефіцит виникає тоді, коли доходи бюджету не покривають його
видатки, а бюджетний профіцит – коли доходи бюджету перевищують його
видатки.
Оскільки уряду, як і всім, доводиться оплачувати свої рахунки, йому треба
рахуватись з бюджетним обмеженням. Існує два способи, за допомогою яких
можна оплачувати свої видатки: можна збільшити доходи або позичати гроші.
На відміну від інших економічних агентів, уряд має ще третій спосіб – може
здійснювати емісію грошей і використовувати їх для оплати товарів і послуг,
які купує.
Методи фінансування урядових видатків описуються виразом, що
називається урядовим бюджетним обмеженням. Зміст цього виразу такий:
дефіцит державного бюджету (DЕFІСІT), що дорівнює надлишку
державних видатків (G) над податковими надходженнями (Т), повинен
дорівнювати сумі зміни у грошовій масі в країні (  MВ) і зміни в обсязі
державних облігацій (  BОNDS). Цей вираз можна записати наступним чином:
DЕFІСІT = G – T =  MB +  BОNDS
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«У розгорнутому вигляді бюджетне обмеження уряду задається рівнянням:
де
bts1  t  gt  trt  bts qt 1  taxt  mt  mt 1  t ,
bts – реальна пропозиція державного боргу у період t ,
 t – рівень цін у період t ,
g t – поточні та капітальні видатки держави (за виключенням поточних
трансфертів населенню) у реальному вираженні у період t ,
trt – поточні трансферти населенню у реальному вираженні у період t ,
qt  1 1  it  ,
tax t – сукупні податки у реальному вираженні у період t ,
mt  mt 1  t – сеньйораж.
Податкові надходження складаються з податків на споживання ct t ,
податків на фонд оплати праці wt t та податку на капітал kt t :
tax t  ct t  wt t  kt t » [1, с. 34].
Дефіцит бюджету – це сума перевищення бюджетних видатків над
бюджетними доходами.
Збалансування державного бюджету здійснюється шляхом проведення
урядом стабілізаційної бюджетно-податкової (фіскальної) політики. Так,
український вчений-економіст Ю. Петленко виділяє наступні риси бюджетноподаткової політики держави [2, с. 29]:
1) найважливішим інструментом фіскальної політики є бюджетний
дефіцит як результат фінансової діяльності держави відповідно до можливостей
її економічного та соціального розвитку;
2) фінансова діяльність держави щодо регулювання бюджетного дефіциту
проявляється у втручанні в економіку, з одного боку завдяки реалізації
політики формування доходів бюджету, а з іншого, як механізм стимулювання
діяльності економічних суб'єктів;
3) втручання держави в економіку позначається на макроекономічній
рівновазі – сукупному попиті і пропозиції, а також спрямоване на зниження
негативного впливу економічних циклів на стабільність ділової активності.
Дискреційна фіскальна політика, яка має на меті ефективне використання
державного бюджету, завжди вирішує складну альтернативу: стабілізація
економіки чи збалансування державного бюджету. Особливо гострою стає ця
альтернатива за умов падіння виробництва, викликаного дефіцитом сукупного
попиту. З одного боку, щоб зупинити падіння виробництва, потрібно
застосовувати стимулюючу фіскальну політику. З іншого – це викличе
збільшення від’ємного бюджетного сальдо, тобто спрямовує бюджет до
дефіциту.
Збалансування бюджету може проводитись у наступні способи:
1. Щорічно збалансований бюджет.
Політика щорічного збалансування бюджету сприяє посиленню дії
економічних циклів, тобто є не антициклічною, а проциклічною. Наприклад,
зростає безробіття (при спаді виробництва)  знижуються доходи, отже 
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зменшується база оподаткування  зменшується дохідна частина бюджету.
Крім того, зростають бюджетні видатки (допомога безробітним, тощо) 
Маємо дефіцитний бюджет. Якщо в цих умовах збалансовувати бюджет, щоб
запобігти дефіциту,  буде необхідним збільшення податків та/або зменшення
видатків  посилюватиметься і без того депресивний стан економіки.
Якщо навпаки – маємо повну зайнятість та інфляцію, то  збільшується
база оподаткування і бюджетні видатки зменшуються  виникає бюджетний
надлишок. В цих умовах збалансування бюджету потребуватиме зменшення
податків та/або збільшення видатків,  а це посилюватиме інфляцію.
2. Циклічно збалансований бюджет.
Циклічне збалансування бюджету передбачає одночасне проведення
антициклічної програми уряду та збалансування бюджету, але останнє – не на
щорічній основі.
Під час спаду уряд зменшує податки і збільшує видатки, при цьому
свідомо посилює дефіцит бюджету.
Під час піднесення уряд діє навпаки: збільшує податки і зменшує видатки,
при цьому свідомо збільшує надлишок бюджету.
Але в цілому за весь період економічного циклу спостерігається
збалансування бюджету. При цьому основна проблема полягає в тому, що
економічні цикли не однорідні за тривалістю та глибиною. Крім того, стадія
піднесення та стадія спаду не завжди проходять на протязі однакового за
тривалістю періоду часу.
3. Функціональні фінанси.
Прихильники системи функціональних фінансів прагнуть збалансованої
економіки. Мета збалансованого бюджету відходить на другий план.
На їхню думку, державний бюджет – не предмет стабілізації як самоціль.
Головне – збалансованість економіки. А досягається це за допомогою
бюджетного надлишку або бюджетного дефіциту – не має принципового
значення. Уряд володіє великими, якщо не безмежними, можливостями
фінансувати дефіцит бюджету.
Спираючись на концепцію функціональних фінансів, сучасна фіскальна
політика припускає можливість застосування незбалансованого бюджету.
Насамперед це стосується дефіцитного бюджету. Якщо бюджетний дефіцит є
необхідною умовою для стабілізації економіки, то, з одного боку, держава
свідомо йде на його створення; з іншого – вона передбачає певні джерела його
фінансування.
Вибір раціонального співвідношення між окремими джерелами
фінансування – гостра проблема фіскальної політики. Загальновизнаним є те,
що найбільшою загрозою для економіки є грошово-кредитна емісія. Її
застосування як джерела фінансування бюджетних дефіцитів породжує
неконтрольовану інфляцію, підриває стимули до довгострокових інвестицій,
знецінює заощадження домогосподарств, відтворює бюджетний дефіцит.
З метою обмеження грошово-кредитної емісії в багатьох країнах
конституційно закріплюється незалежність національних емісійних банків від
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уряду. Крім того, величина грошово-кредитної емісії регламентується
парламентом.
Дефіцит державного бюджету можна фінансувати або за допомогою його
монетизації, або за рахунок позики у населення або у решти світу.
Оскільки монетизація дефіциту державного бюджету означає збільшення
пропозиції грошей, що сприяє зростанню національного доходу, то за певних
умов таким шляхом можна ліквідувати бюджетний дефіцит.
Бюджетний дефіцит – це фінансове явище, що необов'язково відноситься
до розряду надзвичайних подій. У сучасному світі немає держави, яка в ті чи
інші періоди своєї історії не зіткнулася б з бюджетним дефіцитом.
Щодо України, то, на жаль, у вітчизняній економічній науці донедавна
превалював суто негативний погляд на бюджетний дефіцит. Він розглядався як
вкрай негативна властивість, що характерна лише бюджетам розвинутих країн.
Вкрай негативні наслідки (фінансові, економічні, соціальні) величезного
бюджетного дефіциту потребують здійснення системи заходів для його
подолання, проведення активної фінансової політики, використання узвичаєних
у світовій практиці методів боротьби з дефіцитом. Прагнення до рівноваги
бюджетних доходів і витрат шляхом збалансованості державного бюджету є
сьогодні однією з головних задач уряду.
Швидка ліквідація бюджетного дефіциту, непідкріплена реальними
кроками в напрямку стабілізації самої економіки, лише ускладнить і без того
важку фінансову ситуацію в країні, створить непотрібні перешкоди на шляху
гідного виходу з кризи.
«Неефективність фінансової політики в Україні протягом усього періоду
незалежності пояснюється відсутністю чітко визначених та сформульованих
орієнтирів суспільного розвитку, цілей та стратегічних завдань на
довгостроковий період, що призвело до невизначеності ролі держави, особливо
щодо змісту та інструментів цієї політики» [3, с. 22]. Вагомим кроком у
боротьбі за скорочення дефіциту бюджету в Україні може стати розробка
оптимальної моделі фіскальних правил, яка б відповідала критеріям чіткості
визначення, прозорості, адекватності, сумісності, простоти, гнучкості,
обов'язковості виконання, підтримки з боку інших напрямів економічної
політики. Без таких правил боротьба з бюджетним дефіцитом має хаотичний,
нецілеспрямований і безсистемний характер.
Крім фіскальних правил, у процесі складання і виконання державного
бюджету доцільно проводити комплекс тактичних заходів, пов'язаних зі
скороченням бюджетного дефіциту [4, с. 108]:
- удосконалення
нормативно-правового
забезпечення
бюджетного
процесу, внесення необхідних змін у закони і нормативно-правові акти, які б
забезпечили збалансування державного бюджету на всіх стадіях бюджетного
процесу;
- використання прогресивних технологій бюджетного планування та
регулювання, спрямованих на визначення реальних обсягів бюджетних доходів
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та видатків, і складання бюджетів на багатоваріантній основі, внаслідок чого
можна оптимально збалансувати бюджети всіх рівнів;
- удосконалення трансфертної політики та підвищення ефективності
трансфертних платежів, зокрема зменшення виплат непродуктивним галузям
національного господарства;
- пошук реальних резервів збільшення доходної частини державного
бюджету, зокрема збільшення кількості об’єктів оподаткування за рахунок
створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності;
- відмова від концепції дефіцитного фінансування (ситуація, за якої
видатки, що перевищують заплановані доходи, фінансуються за рахунок
додатково отриманих доходів і залучених бюджетних джерел);
- протидія відмиванню «брудних» грошей, дієва підтримка державній
програмі детінізації національної економіки та посилення відповідальності
керівників усіх ланок державного управління за нецільове використання
бюджетних коштів;
- запровадження жорсткого режиму економії бюджетних коштів, зокрема
скорочення витрат на державне управління, ліквідація необґрунтованих та
малоефективних економічних і соціальних пільг тощо.
Хронічний дефіцит державного бюджету є значною загрозою для
економіки країни, оскільки відтягує фінансові ресурси держави на
обслуговування та погашення державного боргу. З іншого боку, для
підтримання пріоритетних галузей економіки та цільового рівня зайнятості
уряду необхідне фіксоване фінансування певного обсягу державних видатків,
навіть якщо це призводитиме до поглиблення дефіциту бюджету. Пошук
оптимальних стратегій збалансування бюджету у цих умовах є підґрунтям для
подальших наукових досліджень.
Список використаної літератури
1. Баженова Ю. В. Моделювання впливів монетарної та фіскальної політики
на економіку України за допомогою відкритої динамічної стохастичної
моделі загальної рівноваги / Ю.В. Баженова // Економіка і держава. –
2009. – № 7 (79). – С. 33–36.
2. Петленко Ю. Теоретичні та методологічні аспекти фіскальної політики
держави / Ю. Петленко, Є. Милованова // Вісник Київського
національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2017. –
№ 1 (190). – С. 28–35.
3. Баластрик Л. О. Удосконалення методів реалізації стратегічних
пріоритетів в бюджетній політиці держави / Л.О. Баластрик // Економіка
та підприємництво: зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во
освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима
Гетьмана"; відп. ред. І.В. Луняк. – Київ: КНЕУ, 2010. – Вип. 24. – С. 20–
29.
288

МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
4. Колісник О. Управління бюджетним дефіцитом / О. Колісник // Світ
фінансів. — 2011. — № 3-4. — С. 102–110.

289

ПАРАДИГМАЛЬНІ ЗРУШЕННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ ХХІ СТ.
O.V. Klishchuk, PhD student,
HSEE „University of Вanking“
INTERNATIONAL MONETARY SHOCKS AS A MAIN REASON OF
CROSS-COUNTRIES SPILLOVERS: DISCLOSURE OF CHALLENGING
ISSUES IN MONETARY TRANSMISSION MODELLING
The issue of disruptive nature of international monetary policies shocks to
appearing the cross-countries spillovers was discussed. The differences in monetary
policy targets across the globe cause goods and capital spillover to markets with
more favorable conditions. Also, these effects were strengthened under increasing of
financial integration level of countries, thus the domestic monetary policy modelling
obtains the weight of international importance. The author has outlined the lack in
empirical literature on exploring the monetary shocks transmission peculiarities for
emerging countries, especially Ukraine. Also, the measurement approach of
monetary shocks has been proposed accordingly to Ukrainian economy peculiarities.
Keywords: monetary policy transmission, monetary shocks, monetary surprises,
cross-country spillovers.
International spillovers are regardingly new challenge, which posed by economy
and financial market globalization. These spillovers can be seen in changing of a
consuming and investing preferences of economic agents, which affects the
increasing or shrinking aggregate demand and consequently the change of GDP gap
and price level. Therefore, if central bank commits to meet determined in monetary
policy strategy median-term targets, then the shock of monetary policy commitment
will respond in changing of economic agents’ expectations, furthermore in
consumption and savings function and evoke spillovers to the markets with most
favorable conditions.
Such spillovers of financial capital and goods flows were well observed and
documented for advanced economies (US, EA, UK and Japan) [3,4,5] and emerging
countries in Sab-Saharan Africa, Latin America [2], Pacific Asia region [1]. But for
countries of Commonwealth of Independent State (CIS) the study of capital and trade
spillovers has not yet existed and thus evokes a scientific interest to explore this area.
Especially, there is a lack of literature, which devoted for transmission of monetary
shocks for Ukrainian reality. Though we have prominent developments in building
theoretical schemes of impulse response of macroeconomic and financial variables
reflected in works of Mischenko Volodymyr, Oleksandr Petryk et al. (2008), Andrii
Hrytsenko, Tetiana Unkovska (2011), Roman Lysenko, Serhii Nikolaichuk and
Anzhelika Somyk (2011), Serhiy Kozmenko, Oleksiy Plastun (2016). But these
researches weren’t captured the issue of affectation of monetary policy shock on the
final response transmitted into the domestic retail credits, consumer prices, money
stock, real effective exchange rate, equity index and GDP index. But this relation
surely exists and now our task is to study this causality for low-middle income
countries and Ukraine at once.
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Next question is how can be appropriately be measured the value of monetary
shock. Georgios and Jančoková had explored 287 transmission models which covers
effects from monetary policy announcements and its commitment [3, p. 43-46].
Mostly monetary shock was measured as logarithm of change of central bank key rate
or long-term interest rates level. Apparently, that by authors monetary shocks were
estimated as innovations, which are delivered from regression of short-term interest
rate difference operator of 3 months lag and lead, measured in quarterly basis, on
endogenous variables of 4 lags differential operator of industrial production and
consumer price index [3, p. 58].
Some academics have doubt on explanation power of monetary shock.
Provocative question has raised up by Rudebusch (1998): “Do the VAR interest rate
shocks make sense?” [6, p. 907] He argues that the estimates of the impulse response
functions are only reliable, if the VAR measure of the policy shocks are accurate
proxies of the “true” policies shocks. His AR model identified evidence, that federal
funds rate futures time series was an unbiased estimator of future monetary policy
rate and thus prove risen assumption on presence of monetary policy shock.
Recent advances in empirical monetary economics have proposed to use
monetary surprises as external instruments for monetary policy shocks to achieve
identification of the contemporaneous transmission coefficients in structural vector
autoregression models (SVAR). The Miranda-Agrippino (2016) proposed to look at
problem of transmitting monetary policy shock to expectations of economic agents
through the monetary surprises. The logic is the next: monetary policy surprises are
typically computed as the price updates in futures on interest rates that follow central
banks’ communication of the interest rate decisions. At the same time, these prices
provide sensible measures of expectations about future policy rates, as the surprises
are computed within a sufficiently narrow time lag around the policy announcement,
they can then be regarded as a measure, with error, of the underlying monetary policy
shock [4]. Monetary surprises can incorporate anticipatory effects if market
participants are not able to correctly account for the systematic component of policy,
therefore they are surprised by a policy announcement.
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Fig.1. Ukraine’s economy financial integration pattern
Source: author estimation based on statistical data from NBU [10]
For Ukraine, nevertheless, due to the very low level of interest derivatives
turnover it’s aims to use suitable to Ukrainian financial market conditions indicator of
financial shock. On our opinion the difference between key interest rate of NBU,
which is a discount rate, and CPI growth rate, gives an impulse to economic agents to
choose appropriate mode in their own consumption or saving behavior. When
monetary policy is contractionary, the difference must be with positive sign and if the
monetary shock demonstrates the negative sign, it will signal the expansionary mode
of National Bank of Ukraine policy.
The level of economy inclination to responsiveness of international monetary
policy shock spillovers can be measured with help of ratio of financial assets and
liabilities to GDP as proposed by Georgios and Jančoková (2017). By their nature
monetary shocks should be uncorrelated from country to country. But in practice, this
parameter demonstrates persistence tendency to be positive correlated among global
countries panel due to existence of common component, which is largely is driven by
core economy at the global arena. Accordingly, to higher mentioned authors the role
of global component can play the monetary policy shock, which has come from US
economy. This hypothesis had been proved by post financial crisis advanced and
emerging economies state accordingly to available studies. Level of Ukrainian
economy susceptibility to financial capital spillover shock comovement has slightly
decreased comparatively to first quarter of 2007 on 43% and 20% in 1.01.2016.
However, we must account that 10% level of foreign capital flows will erode the final
results of monetary transmission modelling.
Next issue is to build the cross-country model, which stochastically measures
the sign of covariation of domestic monetary policy shock, built for Ukraine in one
side and advanced and emerging countries, which historically have deep financial
relationship with Ukraine, on the other. This will help to answer how difference in
monetary strategies of Ukrainian Central Bank and its counterparties can create
financial capital and goods flows spillovers.
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РИЗИКИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
В НАЦІОНАЛЬНУ ЕКОНОМІКУ
Досліджено сутність інвестиційного ризику. Визначено основні фактори
та причини, що зумовлюють інвестиційний ризик. Узагальнено основні ризики
залучення іноземних інвестицій в національну економіку та методи їх оцінки і
мінімізації.
Ключові слова: інвестиційний ризик, функції інвестиційного ризику,
систематичний ризик, несистематичний ризик, методи вимірювання
інвестиційних ризиків, методи мінімізації інвестиційного ризику.
В умовах інтеграційних процесів в сучасному світі, надходження
іноземних інвестицій стає одним із головних критеріїв статусу країни, її
успішності у входженні до світового господарства. Соціально-економічний і
політичний розвиток України на сучасному етапі спрямований на формування
розвиненої відкритої ринкової економіки. Дефіцит власних джерел
фінансування економіки провокує потребу залучення іноземних інвестицій, які,
в свою чергу, одним з вагомих засобів задля досягнення економічного
зростання економіки, технологічного переоснащення виробництва, розвитку
експортних галузей.
Інвестиційний процес є дуже складним для прогнозування і завжди
пов'язаний з ризиком втрати вкладених коштів. Інвестиційний клімат в країні,
галузі, регіоні, підприємстві значною мірою визначається структурою і
ступенем інвестиційного ризику. Зниження інвестиційного ризику, з одного
боку, вимагає наявності обґрунтованих методів прогнозування розвитку і
кількісних показників об'єкта, в який вкладаються інвестиційні ресурси. З
іншого боку, раціональне управління інвестиційним проектом на всіх етапах
розвитку адекватно реагує на непередбачені зміни зовнішніх факторів, дозволяє
наблизитися до поставленої мети з мінімальними втратами.
Проблема інвестиційного ризику посідає важливе місце в обґрунтуванні
варіантів інвестиційних рішень, пов’язаних як з активною діяльністю, так і з
пасивною поведінкою.
На думку Щукіна Б., інвестиційний ризик являє собою потенційну
можливість недосягнення запланованих цілей інвестування (у вигляді прибутку
або соціального ефекту) [11, с. 94].
Ризик у ринковій економіці супроводжує будь-які управлінські рішення.
Особливо це стосується інвестиційних рішень, наслідки прийняття яких
позначаються на діяльності підприємства протягом тривалого періоду часу.
Інвестиційний ризик представляє собою ймовірність виникнення фінансових
втрат у вигляді доходу внаслідок невизначеності умов інвестиційної діяльності.
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Причинами виникнення невизначеності і спричиненого нею ризику є:
індетермінованість багатьох процесів і явищ, які впливають на економіку (НТП,
стихійні лиха, поведінка конкурентів і споживачів); неповнота, неточність і
суперечливість інформації, які викликані як технічними ускладненнями під час
її одержання й оброблення, так і суто економічними причинами – занадто
великими витратами на одержання інформації, що перевищують можливі
вигоди від володіння нею; нерівний ступінь поінформованості учасників
ринкових угод; багатокритеріальність і конфліктність в оцінці порушень, коли
доводиться свідомо йти на компроміси [3, с. 79].
Виділяють об’єктивні (зовнішні) і суб’єктивні (внутрішні) визначальні для
ступеню ризику фактори. Об’єктивні не залежать безпосередньо від
конкретного підприємства, яке, в свою чергу, повинно спрямовувати свою
діяльність на залагоджування деструктивного впливу даних факторів і
використовувати виникаючі сприятливі можливості для власного блага.
Суб’єктивними факторами ризику є ті, що характеризують безпосередньо
підприємство: виробничі потужності; стратегія розвитку; маркетинг; технології;
система управління; якість продукції; кадри і мотивація їх діяльності;
місцезнаходження тощо. Суб’єктивні фактори є керованими, а отже їх дію
можна мінімізувати, або абсолютно звести до нуля.
Ризику притаманні певні функції, зокрема в економічній літературі
визначають 4 основні: інноваційна – стимулювання пошуку шляхів
нетрадиційного розв’язання проблем, що стоять перед суб’єктом
господарювання; регулятивна – може існувати у двох формах: конструктивній
(при здійсненні економічних завдань ризик виконує роль своєрідного
каталізатора) і деструктивній (ухвалення і реалізація рішень з необґрунтовано
високим ризиком є авантюризмом) [6, с. 75]; компенсаційна – забезпечує
компенсаційний успіх у вигляді додаткового прибутку в разі успішного
результату; аналітична – наявність ризику зумовлює необхідність вибору, в
процесі аналізу, з альтернативних варіантів найбільш прибуткового варіанту з
найменшим ступенем ризику [2, с. 10].
Залежно від джерел виникнення і можливості усунення розрізняють
систематичний (що не диверсифікується, ринковий) ризик і несистематичний
(специфічний, диверсифікується) ризик.
Систематичний ризик виникає в результаті зовнішніх подій, що впливають
на ринок в цілому: війна, інфляція, економічний спад, дорожнеча кредитних
ресурсів. На цей вид ризику доводиться від 25 до 50% загального ризику по
будь-якій інвестиції, цей вид ризику неможливо усунути.
Несистематичний ризик викликаний дією таких чинників як: складність
доступу до сировини, невдалі програми маркетингу, втрата крупних контрактів,
високий рівень конкуренції, специфічна дія деяких урядових заходів
(екологічний контроль, судові процеси). Оскільки всі перераховані чинники
специфічні для кожного суб'єкта інвестиційної діяльності, той їх вплив на
портфель інвестицій можна усунути за допомогою диверсифікації вкладень.
В залежності від цих факторів, виокремлюють різні види ризиків
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інвестування.
До
системного
ризику
належать
політичний,
загальноекономічний, правовий ризики, а до несистемного: технічний,
фінансовий, маркетинговий, екологічний ризики та ризик учасників проекту.
Політичний, правовий та загальноекономічний ризики можуть бути
викликані зовнішніми умовами реалізації інвестицій. Інші види ризиків
спричинюються можливими помилками планування та організації конкретних
проектів [9, c. 214]. Як свідчить практика, існує прямий зв'язок між
політичними успіхами регіональних лідерів і інвестиційним кліматом в регіоні.
Тобто зниження інвестиційного ризику в країні супроводжується зростанням
популярності її лідерів. І, навпаки, одіозність і погана репутація влади вельми
негативно впливає на «тонких за вдачею» інвесторів.
Правовий (нормативний) ризик розглядається як відсутність режиму
сприяння інвестиційному процесу, ненадійність державних гарантій,
нестабільність і недосконалість законодавства. Також нормативний ризик тісно
пов'язаний з рівнем нормативного втручання місцевих властей в бізнес [10].
Технічний ризик зумовлюється великою кількістю помилок широкого
спектру сторін інвестування, пов’язаними з якістю проектування, технічною
базою, обраною технологією, управлінням проектом та ін. [5, с. 231].
Ризик учасників проекту пов’язаний з усіма несподіваними подіями в
управлінні та фінансовому стані підприємств-партнерів [11, с. 130].
Фінансовий ризик – ризик невиконання фінансового плану інвестиційного
проекту. Наприклад, зміна джерел чи обсягів фінансування, невиконання планів
реалізації продукції, зміни у фінансовому стані партнерів та покупців,
зростання витрат проекту тощо.
За Брігманом Е., маркетинговий ризик виникає з прорахунків під час
оцінки ринкових умов дії проекту, наприклад ринків збуту чи постачання
сировини і матеріалів, організації реклами чи збутової мережі, обсягу ринку,
часу виходу на ринок, цінової політики, низької якості продукції [12, c. 27].
Екологічний ризик – це рівень забруднення навколишнього середовища,
включаючи радіаційне, стан екології. Рівень використання виробничого
потенціалу визначається станом основних засобів та наявними потужностями.
Але для інвестора, негативні оцінки екологічної ситуації можуть бути і
позитивним чинником. В цьому випадку з'являється можливість реалізувати
інвестиційний проект з екологічно шкідливими складовими при мінімальних
витратах. Розмістивши, таке підприємство поряд з вже існуючим хімічним
заводом, інвестор уникне штрафів, пов'язаних із забрудненням довкілля, або
істотно їх зменшить в порівнянні з екологічно чистою зоною.
За можливістю передбачення ризики поділяють на такі дві групи:
 прогнозований ризик – характеризує ті види ризиків, які пов'язані з
циклічним розвитком економіки, зміною стадій кон'юнктури фінансового
ринку, передбачуваним розвитком конкуренції і т. ін. Передбачуваність таких
ризиків має відносний характер, оскільки прогнозування з 100%-вим
результатом надійності вилучає явище з категорії ризиків. Прикладом
прогнозованих ризиків цього типу є інфляційний ризик, відсотковий ризик і
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деякі інші їх види (природно, йдеться про прогнозування ризику в
короткостроковому періоді);
 непрогнозований ризик – характеризує види ризиків, що відрізняються
повною непередбачуваністю прояву. Прикладом таких ризиків є ризики форсмажорної групи, податковий ризик і деякі інші [8, с. 238].
Існує поділ ризиків інвестиційної діяльності на мікро- і макроекономічні.
Ризики мікрорівня безпосередньо пов'язані з місцем вкладання коштів, а також
особливостями навколишнього середовища. Усі ризики підприємств, що
займаються міжнародним інвестуванням, при умові їх відповідної ідентифікації
і оцінювання, можна або зменшити, або зовсім нейтралізувати.
До макроекономічних ризиків країни можна віднести: валютний; інфляції;
процентний; не конвертованості; трансферний; пов'язаний з невиконанням умов
кредитних угод; відмови від визнання боргу або його подальшого
обслуговування; мораторій на погашення боргу і (або) перегляду його умов
[4; 7, с. 144].
До основних методів вимірювання інвестиційних ризиків відносяться
якісні та кількісні. Так, головним завданням якісних методів є визначення
факторів ризику, етапів роботи при виконанні яких ризик виникає, тобто
встановлення потенційних сфер ризику. Якісна оцінка є необхідною
передумовою для кількісного виміру ризику. Кількісні методи оцінки
економічних ризиків, а також їх застосування базується на основі даних, які
отримані при якісній оцінці, тобто оцінюється тільки ті ризики, які присутні
при здійсненні конкретної операції. Кількісний аналіз ризику передбачає
визначення розміру як окремих ризиків, так і ризику проекту в цілому.
До найбільш поширених методів зменшення ризику належать:
диверсифікація, страхування, лімітування, хеджування, придбання додаткової
інформації (табл. 1).
Повністю захиститися від ризику неможливо, але його можна передбачити.
Інвестор, який передбачив та оцінив можливі ризики, може визначити рівень
дохідності проекту. Залежно від отриманого результату він приймає рішення
щодо подальшого інвестування.
Таблиця 1
Методи мінімізації інвестиційного ризику
Назва методу

Зміст методу

Страхування

Завчасне зовнішнє резервування ресурсів, спрямованих на
компенсацію збитків від майбутніх можливих втрат, що
викликані реалізацією певних ризиків інвестиційноо
проекту
Диверсифікація Розподіл
інвестицій
за
різними
фінансовими
інструментами, що призведе до зниження ризику або
створення
єдиного
інвестиційного
портфеля
з
альтернативною
регіональною
або
галузевою
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Лімітація
Хеджирування

спрямованістю
Установлення граничних максимальних або мінімальних
значень внутрішніх показників проекту з метою
зменшення ризику
Різновид страхування, передбачає відкриття угод на
одному ринку для компенсації впливу цінових ризиків
рівній, але протилежній позиції на іншому ринку
Придбання інформації для запобігання та зменшення дії
ризикових факторів

Придбання
додаткової
інформації
Джерело: розроблено автором на основі [1, с. 31; 8, с. 237-240]

Отже, ризики іноземного інвестування є невід’ємною складовою
діяльності суб’єктів інвестування. Умови економічної невизначеності
спричиняють вплив факторів ризику на майбутні прибутки інвесторів, тому
будь-яка інвестиційна діяльність передбачає оцінку ризиків та розрахунок їх
можливого впливу. Інвестиційний ризик, як і ризик в цілому, виконує ряд
важливих функцій,зокрема стимулюють соціально-економічному прогресу,
здійснюють свій вплив як на мікро-, так і на макрорівнях. До найбільш
поширених методів зменшення ризику належать: диверсифікація, страхування,
лімітування, хеджування, придбання додаткової інформації.
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КРИПТОВАЛЮТА – СДВИГ ФИНАНСОВОЙ ПАРАДИГМЫ
ИЛИ ПУТЬ В НИКУДА
Аннотация. В статье рассматривается применение одной из самых
непонятных и дискуссионных денежных единиц – кибервалюты. Дана история
её возникновения, процедуры применения, рассмотрена критика её
«противников».
Ключевые слова: кибервалюта, криптовалюта, биткоин, майнинг,
бинкоин - адреса, код, ключ, пул, транзакция.
Становление экономики постиндустриального общества – процесс
сложный и неоднозначный. В научной среде активно обсуждаются следующие
сопутствующие темы:
- является ли переход к информационному обществу экономической
революцией;
- какие институты возникнут и возьмут на себя управленческие функции, а
какие «отомрут»;
- как будет выглядеть новая глобальная экономика, как она будет расти и
развиваться.
Большинство
ученых
сходятся
на
том,
что
экономика
постиндустриального общества – это экономика знаний. Поэтому прогресс в
появлении новых платежных средств вполне закономерен. Пока что
криптовалюта делает лишь первые шаги и отношение к ней власть имущих и
финансистов еще не сложилось.
В ряде стран сделки с использованием цифровых денег разрешены
официально, криптовалюты признаны платежным средством и включены в
систему налогообложения. В других государствах криптовалюту относят к
товарам и считают инвестиционным активом. В третьих странах пока
превалирует консервативный подход: цифровые деньги запрещены. Однако
мнение властей может меняться. Так, в Минфине до этого года и слышать не
хотели про криптовалюту, однако уже весной прозвучало заявление о
перспективе применения криптотехнологий в финансовой системе Российской
Федерации. В Беларуси, к примеру, криптовалюты находятся вне рамок
правового поля. Другими словами, биткоин не имеет юридической силы в
Республике Беларусь. Тем не менее, интерес среди населения к этой валюте
растет. В июле 2017 года, в Беларуси запустился интернет-сайт по продаже
шин, где одним из способов оплаты стала криптовалюта [2].
На Украине также есть некоторые опасения, связанные с использованием
биткоинов. Так, например, биткоин не признается платежным средством, в
связи с отсутствием у него центрального эмитента, полагает заместитель главы
300

МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
Национального Банка Украины Олег Чурий [3]. Хотя, конечно же, не стоит
забывать, что это и является одним из преимуществ биктониов, поскольку
эмиссия криптовалюты децентрализована, ограничена и автоматизирована, все
расчеты производятся анонимно, а трансакции даже в самые удаленные уголки
мира могут занимать считанные секунды [4].
История возникновения и принцип работы биткоина. Гуру IT-технологий
утверждают, что теоретической базой для создания цифровых денег послужили
исследования в криптографии. Разработать принципиально новую платежную
систему в конце ХХ века пытались многие известные IT-компании, но их
усилия не увенчались успехом. Пионерами в создании концепции виртуальных
денег стали Вэй Дай и Ник Сабо. Последний внес большой вклад в разработку
модели рыночного механизма, предполагающей управление инфляцией. Ближе
к концу 2000-х Сатоси Накамото опубликовал файл с кодом клиентской
программы и описанием протокола функционирования новой платежной
системы. Так родился биткоин.
Сегодня за организацию процесса отвечает группа разработчиков,
объединенных в майнинговые пулы. Криптовалюта представляет собой записи
в базе данных, доступ к которой открыт частично. Каждый может просмотреть
записи транзакций, биткоин-адреса получателей и отправителей, но при этом
соблюдается принцип анонимности – о реальных владельцах информация
отсутствует. Также неизвестно сколько биткоинов принадлежат конкретному
владельцу, однако клиентская программа позволяет без труда узнать
количество имеющейся криптовалюты.
Для создания биткоин-адреса нужна пара ключей, которая создается
автономно. Связь с интернетом для этого не требуется. Основное
предназначение этих ключей заключается в совершении транзакций. Также их
применяют в технологии цифровой подписи и при шифровании переписки.
Большим плюсом системы платежей является отсутствие обязательной
комиссии, она добровольная и может быть любого размера.
Транзакции биткоина объединяются в блоки. Процесс создания первой
транзакции полностью автоматизирован, за создание блока идет
вознаграждение. Блок наполняется за счет уникальных транзакций, которые
берутся из очереди. Владелец самостоятельно определяется, какие транзакции
попадут в блок, а какие нет. Неотъемлемые составляющие каждого блока – это
порядковый номер и хеш предыдущего блока. Таким образом, блоки образуют
цепочку, доступную пользователям. Каждый может быстро получить
информацию о совершенных транзакциях.
Новые блоки создают майнеры, в результате их работы (майнинга)
происходит выпуск биткоинов. Процесс этот полностью децентрализован, зато
известен общий объем эмиссии, причем до 2033 года. Вознаграждение
выплачивается людям, которые пополняют базу данных новыми блоками
транзакций. Неотъемлемой частью технологии является использование
специальных сетевых служб – пулов. Они нужны, чтобы нивелировать фактор
случайности и обеспечить равномерное распределение биткоинов. После
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создания блока участник направляет его в пул, который получает
вознаграждение. Биткоины, полученные пулом, делятся между участниками по
установленным правилам. Крупнейшие пулы находятся в Китае. Тем не менее,
в сентябре 2017 года власти Китая начали ограничивать оборот криптовалют. С
полуночи 15 сентября всем китайским биржам, занимающимся операциями с
криптовалютами, запрещается регистрировать новых пользователей. Об этом
сообщило государственное информационное агентство Caixin, ознакомившееся
с соответствующим приказом. Агентство также ссылается на источник, близкий
к китайским регуляторам. Официальный приказ властей КНР пока не
опубликован.
Кроме того, до 20 сентября все биржи должны подготовить план по
выходу с рынка криптовалют. Когда именно им положено окончательно
свернуть свою деятельность, пока неясно, но, судя по всему, китайские
регуляторы установили крайний срок – 30 сентября.
Так, две крупные китайские криптобиржи BTCChina и ViaBTC сообщили,
что прекратят работу именно 30 сентября. Торговая платформа OKex также к
30 сентября уберет из своих индексов BTCChina и еще две обменные площадки
– OKcoin и Huobi.
Ниже на рисунке 1 можно увидеть, насколько подвержена волотильности
такая криптовалюта, как биткоин. Буквально за 30 дней, данная криптовалюта
циклично демонстировала различные отметки. Так, 2 сентября 2017 года,
биткоин имел исторический максимум свыше 5000 долл.США за 1 биткоин, а в
связи с событиями на китайском рынке, упал до 3 тысяч. Несмотря на это, цена
вновь имеет медленную тенденцию к увеличению.

Рисунок 1. График волатильности биткоина за 30 дней [5]
Физическое воплощение криптовалюты. Виртуальные биткоины можно
перевести в физические. Для этого используются одноразовые вскрываемые
голограммы, которые скрывают секретные ключи. Владелец монеты не может
проверить надежность ключа, при его вскрытии ценность монеты утрачивается.
Предпринимаются попытки наладить выпуск металлических биткоинов.
Так, металлические монеты в 1 биткоин делают из латуни весом 7 грамм. Более
солидно выглядит 25-биткоиновая монета: она позолоченная и весит 34 грамма.
302

МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
Польза для глобальной экономики. Некоторые эксперты проводят
параллель между биткоином и золотым стандартом. Сотрудниками Банка
Канады было проведено исследование, в ходе которого специалисты сравнили
золотой стандарт 1880-1913 гг. с аналогом на основе биткоина. В качестве
безусловного плюса биткоин-стандарта они отметили:
- удобство в прогнозировании цен;
- экономию на расходах, связанных с валютными колебаниями.
Однако большинство экспертов полагают, что биткоин не поможет
справиться с экономическими кризисами. Криптовалюта отличается от
реальных денег тем, что не является долговым обязательством эмитента.
Биткоин напрямую не зависит от курса основных валют и каких-либо активов,
его котировка – результат баланса спроса и предложения. Крайне важное
преимущество криптовалюты – защищенность от инфляции. Прозрачная и
предсказуемая эмиссия – это тоже большой плюс. Не случайно, не смотря на
волатильность, в последние годы наблюдается динамичный рост котировок.
В государствах, где власти лояльно относятся к биткоину, население
активно осваивает новый способ расчета за товары и услуги. Однако до этого
криптовалюте пришлось пройти долгий путь. В первые месяцы биткоины никто
не воспринимал всерьез, шел процесс накопления, но сделок никаких не
проводилось. Первый обмен на доллары состоялся в 2010 году. По
сегодняшним меркам он выглядит смехотворно: 1000 биткоинов продали за 0,3
цента. Спустя несколько недель за 10 000 биткоинов приверженцы новых
технологий купили две пиццы. В 2011 году стоимость биткоина увеличилась до
$1, в 2017 году она превысила стоимость унции золота.
Криптовалюта является удобным инструментом для спекуляций. В
последние годы котировки то влетают, то падают, но в целом четко
прослеживается движение вверх. В мире работает несколько площадок, на
которых проводятся обменные операции с биткоинами. В Беларуси некоторые
наши сограждане поддались охватившей весь мир «криптовалютной
лихорадке» и начали активно «добывать» биткоины в домашних условиях. Для
этого они вручную создают «фермы» - конструкции из каркаса, материнской
платы и установленных на ней видеокарт. Затем, с помощью специальной
программы на компьютере, производят (майнят) ту самую криптовалюту [6].
Что говорят скептики? Несмотря на перечисленные положительные
стороны, криптовалюту не перестают критиковать некоторые негативно
настроенные эксперты. Чаще всего бывают озвучены следующие соображения:
- по мнению сотрудников Банка Англии, в результате использования
биткоинов может быть утерян контроль за инфляцией;
- сделки с биткоинами усложняют контроль за денежными потоками, дают
возможность быстро и анонимно переводить средства между странами;
- новой технологией охотно пользуются всевозможные преступники, в том
числе хакеры, торговцы оружием и наркодилеры;
- биткоин имеет признаки спекулятивного пузыря, люди, которые
инвестируют в цифровую валюту реальные деньги, могут оказаться в убытке;
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- некоторые эксперты считают биткоин финансовой пирамидой.
Ученые полагают, что биткоин еще не скоро сможет стать единой
всемирной валютой, возможно, такое никогда не случится. Новые технологии
не понятны широким массам населения, процессы хранения и обмена не
совершенны,
отсутствует
единая
правовая
позиция
относительно
криптовалюты. Все эти вопросы требуют консолидированного участия ведущих
стран и ООН.
Запретить биткоин уже вряд ли получится. Хотя эта тема доставляет
определенные неудобства властям и правоохранительным органам, уж
слишком перспективной выглядит технология. Многие технические начинания
сначала на вооружение брали преступники, а затем под свои нужды
адаптировал легальный бизнес. С криптовалютами нужно работать, изучать их,
контролировать влияние на социум, и тогда наверняка удастся извлечь
максимальную пользу из этого нового и такого перспективного финансового
инструмента.
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ІНСТИТУЦІЙНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
В роботі проаналізовано вплив інституційних чинників формування
фінансових ресурсів української економіки. Окреслено окремі інституційні
деформації, притаманні вітчизняній економіці. Визначено їх вплив на фінансові
відносини на макро- та мікрорівнях. Запропоновано ряд заходів, спрямованих
на посилення позитивного впливу інституційних чинників на фінансове
господарство України.
Ключові слова: інститути, інституції, економічні реформи, фінансова
політика, фінансові ресурси.
Одним із ключових питань результативності економічних реформ в
Україні є розбудова ефективності інституційної структури вітчизняної
економіки. Просте порівняння численних концептуальних документів (програм,
стратегій розвитку і т. д.) з отриманими на цей час результатами показує – з
цілого ряду причин в питанні розбудови інституційних чинників економічна
політика України обмежується декларативними діями, які часто не
відображаються в конкретних прагматичних рішеннях. Очевидно, що в повній
мірі це стосується фінансового господарства.
Сучасна економічна наука найчастіше виділяє наступні інституційні
фактори, які впливають на економічні процеси та сприяють зростанню
економіки [1-3]:
• система нормативно-правового забезпечення економічної діяльності в
країні;
• ефективна ієрархічна модель державного управління економічними
процесами;
• накопичення та результативне використання людського капіталу, який
в умовах постіндустріальної економіки перетворився на найбільш цінний
ресурс цивілізації;
• система економічної (в т. ч. – фінансової) інфраструктури держави, яка
забезпечує взаємозв’язки між різними економічними агентами;
• інноваційний характер діяльності сучасних інститутів, формування
інноваційного підходу до економічної конкуренції та прогресу.
Зрозуміло, що в межах цієї роботи навряд чи можна описати усі без
виключення канали впливу інституційних факторів на економічний прогрес
національної економіки. Разом тим, наведені саме магістральні напрямки, які
беззаперечно повинні мати позитивний вплив і на економічні процеси в
Україні.
Зауважимо, що ми навмисне підкреслили ймовірний характер впливу
окреслених інституційних чинників на економічний розвиток в Україні.
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Об’єктивно, і на рівні усієї економіки, і на рівні фінансових системи
спостерігається принципово інша ситуація – коли запроваджуються ті
формальні правила (інститути), які вигідні конкретній політичній силі, що
знаходиться при владі. Окрім того інституційна слабкість вітчизняної
економіки призводить в окремих випадках до домінування неформальних
правил (інститутів).
Найбільш показовим в цьому випадку є аналіз процесів у відповідності з
виділеними вище факторами.
Фінансове право. Сучасний етап розвитку фінансового законодавства в
Україні формалізовано можна описати як «євроінтеграційний», оскільки
відповідною Угодою1 цілий комплекс заходів, спрямований на поступову
адаптацію
вітчизняної
нормативно-правового
поля
з
відповідним
законодавством Європейського Союзу. В тім, як неодноразово було засвідчено
практичним досвідом, адаптація навіть найкращих законодавчих норм в Україні
стикається з цілим рядом проблем в процесі їх прагматичного застосування.
Перелік таких проблем доволі «типовий», як для нашої держави:
відвертий та нерідко явний лобізм приватних інтересів за рахунок ігнорування
державних в процесі прийняття нормативно-правових актів; суб’єктивізм в
діяльності органів виконавчої влади в процесі реалізації фінансових рішень;
недосконале судочинство та масова корупція в судовій гілці влади; нестійкі
політичні конфігурації, які змушують часто відмовлятися від необхідних, але
непопулярних реформ у фінансовій сфері, правовий нігілізм і значної частини
населення, і можновладців.
Модель державного управління. Інституційні диспропорції в повній мірі
відображені в створеній в Україні моделі регулювання фінансового сектору. На
наш погляд, найбільш гострими є наступні питання: по-перше, необхідність
дотримання незалежності Національного банку України; по-друге,
невизначеність у питанні функціонування державних банків (частка яких за
розміром активів перевищила 50 % вітчизняного банківського сектору) та
інших підприємств державного сектору економіки; по-третє, неможливість
отримання швидких результатів внаслідок процесів децентралізації та
зміцнення фінансової бази місцевих бюджетів; по-четверте, недостатньо
ефективна модель державного регулювання фінансового ринку; по-п’яте,
відсутність послідовності в питаннях реалізації реформ фінансового сектору
України. Знову таки, це абсолютно неповний перелік проблем державного
регулювання, проте саме він засвідчує необхідність подальших інституційних
змін.
Використання
людського
капіталу.
Переконливим
свідченням
ігнорування державою питань, пов’язаних з людським капіталом та
формуванням «економіки знань» в Україні є відсутність на протязі усієї доби
незалежності цілісного підходу до вирішення проблем оплати праці. Після
Угода про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом,
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої
сторони.
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різкої девальвації гривні у 2014-2015 рр. Україна перетворилася на країну з
одним із найнижчих рівнів оплати праці в Європі. Внаслідок цього наша
держава поступово стала і чи не основним експортером людського капіталу, що
виявляється і у показниках трудової міграції, і в динаміці чисельності
населення. Як наслідок – ощадна активність домогосподарств знаходиться на
мінімальному рівні, а фінансові інституції, орієнтовані на акумуляцію дрібних
заощаджень – недержавні пенсійні фонди, інститути спільного інвестування,
компанії страхування життя – залишаються нерозвиненими. Практично у
вітчизняних умовах домогосподарства втратили статус «нетто-заощаджувача»,
що очевидно деструктивно впливає і на формування фінансових ресурсів на
інших рівнях.
Економічна інфраструктура та її фінансова складова. Надзвичайно
важливим елементом сучасної економіки є фінансова інфраструктура, розвиток
якої в Україні характеризується суттєвими деформаціями на рівні фінансових
інституцій. Загальновідомою є катастрофічна ситуація в банківському секторі,
який фактично втратив роль лідера фінансової системи, небанківські фінансові
інституції протягом багатьох років відігравали другорядну роль в Україні і не
можуть зараз запропонувати ефективні механізми трансформації заощаджень в
інвестиційні ресурси. Проблеми управлінської фінансової інфраструктури були
описані вище. Складними та неоднозначними є процеси на біржовому сегменті
фінансового ринку та в депозитарній системі. Все це знижує роль фінансового
ринку в процесах насичення економіки інвестиційними ресурсами.
Інновації та інноваційний процес. На сучасному етапі розвитку існують
усі підстави для твердження про посилення «технологічного» розриву нашої
держави не тільки від країн з розвиненими економіками, але й від інших держав
з «транзитивними» економіками. Основа такого розриву – фактичне
ігнорування державою інноваційного шляху розвитку, а орієнтація на
підтримання «класичної» для України структури економіки – добувна
промисловість та сільське господарство.
Насамкінець, слід визнати, що з 2013 року перед нашою державою були
сформовані значні виклики, які ставлять на порядок денний питання про
болючі, але необхідні економічні реформи. Від здатності їх вирішення багато в
чому буде залежатиме подальша доля України та її конкурентоспроможність на
глобальному рівні.
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СПЕЦИФІКА ТРАНСФОРМАЦІЇ РИНКУ ПРАЦІ В УМОВАХ
ІННОВАЦІЙНИХ ЗМІН
Розглянуто специфіку трансформації ринку праці в умовах інноваційних
змін. Проаналізовано демографічні, економічні та технологічні передумови
трансформації ринку праці, які формують основу для ринково орієнтованого
розвитку економіки. Обґрунтовано специфіку трансформаційного переходу від
індустріальної до постіндустріальної та інформаційної моделі економіки, яка
обумовлена різним ступенем готовності економіки та суспільства до
трансформаційних змін.
Ключові слова: трансформація ринку праці, модернізація економіки,
інновації, моделі зайнятості.
В умовах глобалізації світового економічного простору відбувається
поступова активізація процесів розподілу та перерозподілу ресурсів різного
типу (матеріально-речових, фінансово-економічних та трудових) між
суб’єктами світової економіки. Однак можливості доступу до ресурсів,
забезпечення їх ефективного використання обумовлені рівнем економічного
розвитку різних країн, залежать від позицій національних економік у рейтингу
конкурентоспроможності. Разом з тим, відставання окремих економік країн від
лідерів конкурентоспроможності призводить до збереження аутсайдерських
позицій цих країн у міжнародній конкуренції, консервації застарілих моделей
розвитку.
Загострення конкурентної боротьби за обмежені ресурси виробництва, а
також за доступні ринки збуту, обумовлює необхідність активізації науковотехнічної, інноваційної діяльності задля реалізації конкурентних переваг
нересурсного типу. Передусім, це пов’язано з можливістю підвищення
технологічного рівня капіталу, забезпечення наукоємності виробництва та
зниження його енергоємності, посилення інноваційної активності підприємств.
поширення прогресивних технологій, форм організації виробництва та праці,
покращення менеджменту.
Поступова активізація інноваційних змін в економіці та суспільстві
обумовлює необхідність трансформації процесів конкуренції, спрямованих не
стільки на досягнення прогресу у розвитку виробничого сектору, але й на
стимулювання розбудови інформаційного сектору. При цьому покращення
позицій країни у рейтингу конкурентоспроможності органічно пов’язано з
масштабами та ефективністю застосування прогресивних технологій,
реалізацією можливостей підвищення інноваційної активності економіки.
Відповідно, відбувається поступове заміщення застарілих технологічних
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укладів більш прогресивними, зорієнтованими на використання новітніх
досягнень техніки та технологій.
Перехід до нової економіки передбачає необхідність формування
високотехнологічної структури економіки на основі збільшення частки
продукції з високим вмістом валової доданої вартості. Виробництво цього виду
продукції неможливо без активізації інноваційних чинників розвитку
економіки, запровадження науково-технологічних розробок у виробництво,
забезпечення економії ресурсів, поширення енергозберігаючого типу поведінки
у суспільстві, підвищення кваліфікації робочої сили.
Покращення кількісних та якісних параметрів економічного розвитку
стимулює збільшення експортного потенціалу країн, розширення внутрішнього
споживчого попиту формує підґрунтя для трансформації соціальноекономічних та суспільних відносин. Пріоритетного значення набувають
інновації, пов’язані із запровадженням технологічних нововведень, що,
відповідно, сприяє зростанню частки наукоємного сектору виробництва як
важливої передумови розвитку інноваційно-орієнтованої економіки.
Однак в сучасних умовах наявність значних сировинних і людських
ресурсів не гарантує отримання стійких переваг у конкурентній боротьбі.
Навіть сталий розвиток експортно-орієнтованих та бюджетоформуючих видів
економічної діяльності не забезпечує автоматичного підвищення рівня
конкурентоспроможності країни. Важливою передумовою отримання країною
конкурентних переваг не ресурсного типу виступає забезпечення сталого
розвитку видів економічної діяльності, які визначають інноваційнотехнологічні зміни виробництва.
Здійснення структурних реформ потребує не тільки технологічного
оновлення існуючих базових виробництв, характерних для спеціалізації, але й
формування принципово нових технологічних ланцюгів та процесів,
обумовлених еволюційною зміною ролі людини у процесі виробництва.
Передусім, це потребує зміни ставлення до людини як до провідного ресурсу,
здатного генерувати нові знання та інформацію. Академік НАН України
А.А. Чухно зазначав, що необхідною умовою переходу до нової парадигми,
тобто створення нової системи ідей та уявлень, спроможних розв’язувати
суперечності і здійснювати якісний прорив в осмисленні нових явищ і
тенденцій, властивих постіндустріальному суспільству [1, с. 78], є набуття
елементами „індустріального” мислення нового інноваційного змісту.
Посилення творчого, креативного характеру праці, підвищення рівня
інтелектуалізації праці обумовлює необхідність трансформації характеру
мотивів і стимулів людини до праці. Передусім, це стосується поступового
зміщення пріоритетів від зовнішніх, обумовлених прагненням до підвищення
матеріального добробуту, до внутрішніх, що потребують самореалізації від
індивідів. Поступово відбувається перехід від технократичного, раціонального
типу управління, технологій автоматичного типу, до інформаційноємних,
високотехнологічних та ресурсозберігаючих форм організації виробництва та
праці. Це може бути забезпечено запровадженням організаційно-управлінських
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інновацій, формуванням підприємницького типу поведінки на основі
стимулювання
підприємницької
активності,
посилення
соціальної
відповідальності бізнесу, підвищення інноваційності економіки.
Вплив глобальних тенденцій розвитку суспільного поділу праці
обумовлює необхідність модернізації економіки та трансформаційних змін
структури ринку праці. Разом з тим, специфіка трансформації ринку праці в
умовах інноваційних змін формується в результаті впливу різних чинників,
різновекторна дія яких обумовлює переважання або прогресивного, або
регресивного розвитку структури економічної системи. Умови та специфіка
формування трансформаційних моделей зайнятості, які визначають інерційний
або інноваційний вектор розвитку сфери праці, визначають вибір моделі
трансформації ринку праці. Структурна трансформація ринку праці є складним
процесом, що формується на основі дії різноспрямованих тенденцій, які
визначають вектори його розвитку. Поступово відбувається трансформація усіх
елементів структури ринку праці та міжкомпонентних взаємозв’язків.
Відповідно, кількісні та якісні наслідки трансформації структури ринку праці
проявляються через еволюцію змін змісту та характеру праці, співвідношення
попиту та пропозиції робочої сили, розвиненості соціально-трудових відносин
[2, с. 63].
Структурна трансформація ринку праці передбачає еволюційний процес
інституційних і структурних перетворень, які обумовлюють підвищення
ефективності механізму функціонування ринку праці. Разом з тим, саме
демографічні, економічні та технологічні передумови трансформації ринку
праці формують основу для ринково орієнтованого розвитку економік країни
(рис. 1).

Рис. 1. Передумови трансформації ринку праці
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Функціонування ринку праці обумовлює необхідність трансформації його
структурних компонентів, спрямованих на формування інститутів нового типу.
Трансформація ринку праці відбувається в результаті дії доволі часто
різноспрямованих та різновекторних чинників, сукупний вплив яких визначає
або прогресивний, або регресивний характер розвитку структури економічної
системи. Переходи від стану стабільності до нестабільності визначають зміни
векторів дії окремих структурних компонентів цієї підсистеми.
Вплив змін характеру структурних трансформацій ринку праці
проявляється через кількісно-якісні зміни окремих елементів його структури.
Поступова акумуляція (накопичення) еволюційних зрушень призводить до
суттєвих змін усіх структурних елементів ринку праці, трансформації
механізмів їх взаємодії.
Специфіка трансформаційного переходу від індустріальної до
постіндустріальної, а згодом – до інформаційної моделі економіки, обумовлена
різним ступенем готовності економіки та суспільства до трансформаційних
змін. Це, відповідно, визначає рівень людського розвитку, обумовлює
збільшення
обсягів
інновацій,
забезпечення
економічної
свободи,
стимулювання підприємницької активності.
Домінування форм організації виробництва та праці, що потребували
спеціалізації найманих працівників на виконанні регламентованих виробничих
операцій, обумовлювало необхідність використання стандартизованої робочої
сили. Для індустріальної моделі економіки, що характеризується посиленням
автоматизації виробництва, притаманне збільшення попиту на кваліфікованих
робітників з інструментом, посилення трудової та професійної мобільності
населення; підвищення ролі освіти та кваліфікації.
Перехід від індустріального до постінформаційного етапу розвитку
суспільства характеризується змінами технологічного способу виробництва,
трансформацією характеру виробничих відносин і відносин власності.
Динамічний характер змін потреб нової техніки та технологій поступово
входить у протиріччя з архаїчним характером форм організації виробництва та
праці, що призводить до зниження продуктивності виробництва. Пріоритетного
значення набувала творча, креативна праця, яка передбачала не тільки
необхідність оволодіння професійними знаннями та навичками, але й
готовність до їх систематичного оновлення [3, с. 179].
Поступово індустріальна модель економіки (на тлі звуження
демографічного базису) трансформувалася у постіндустріальну модель, яка
характеризувалася підвищенням попиту на професіоналів та фахівців.
Обслуговування технологічних процесів, характерних для високотехнологічних
видів економічної діяльності, потребувало залучення освічених, ініціативних
працівників. Отримання конкурентних переваг інноваційного типу можливе
лише на основі залучення країни до єдиного інформаційного простору (з
активним використанням інформаційно-комунікативних технологій). Водночас
сфера дії регламентованої праці поступово звужується, тоді як значного
поширення набуває зайнятість у сфері послуг.
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Посилення інтелектуалізації виробництва та праці; актуалізація потреби в
оновленні знань, розвитку інформаційної інфраструктури; налагодження
взаємодії між державними та приватними інституціями стимулювали розвиток
громадянського суспільства; посилювали адаптованість кваліфікованої робочої
сили до інноваційних змін.
Таким чином, специфіка трансформації ринку праці в умовах інноваційних
змін обумовлена різним ступенем готовності економіки та суспільства до
трансформаційних змін. Відповідно, трансформація ринку праці відбувається в
результаті дії різновекторних чинників, сукупний вплив яких визначає або
прогресивний, або регресивний характер розвитку структури економічної
системи.
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СТІЙКІСТЬ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ
ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ
Розкрито сутність фінансової нестабільності в контексті її впливу на
стійкість економіки. Розглянуто практичне застосування індексу фінансового
стресу, як інструмента моніторингу кризових явищ в національній економіці.
Проаналізовано динаміку індексу фінансового стресу в України за останні 10
років.
Ключові слова: національна економіка, стійкість економіки, шокові
впливи, фінансова нестабільність, індекс фінансового стресу.
В умовах міжнародної інтеграції та процесів глобалізації національні
економіки стають більш відкритими, що призводить до зростання їх
уразливості до шокових впливів. Починаючи з 80-х років XX століття, у світі
спостерігається все частіші випадки виникнення фінансових криз. При цьому
найбільших глобальних системних наслідків від їх дії зазнають країни, що
розвиваються. Нерівномірність виникнення фінансових криз обумовлює необхідність забезпечення стабільності міжнародних фінансових відносин. Саме в
умовах глобалізаційних процесів, циклічних коливань та кризових явищ
виявляється фінансова нестабільність.
Причини фінансової нестабільності полягають у фінансовій лібералізації,
інтеграції фінансових та валютних ринків, інтенсифікації глобального руху
капіталу, факторах нестабільності американського долара як основної світової
валюти. Суттєвим чинником фінансової нестабільності є падіння курсу долара
США та прогноз його нестійкості на найближчі роки. Аналіз фінансової
нестабільності необхідний для прогнозування фінансових шоків, які мають
значний вплив на стійкість національної економіки.
Стійкість економіки передбачає здатність економічної системи зберігати та
нарощувати життєво важливі параметри і функції на всіх етапах циклічного
розвитку в умовах зовнішніх і внутрішніх впливів на неї [1, с. 44]. Значний
вплив на рівень стійкості національних економік має фінансова нестабільність.
Дж. Чант [2] визначає фінансову нестабільність як сукупність чинників
фінансового середовища, які здійснюють несприятливий вплив на економічну
систему або мають потенційні можливості зменшити продуктивність
економіки. Він зазначає, що «фінансова нестабільність» має декілька різновидів
залежно від джерела її походження: нестабільність банківської системи або
обвал фондового ринку. Таким чином, різні форми нестабільності впливають на
різні сектори фінансового ринку та мають абсолютно різні наслідки. Крім того,
Чант наголошує на тому, що слід чітко відрізняти фінансову нестабільність від
інших несприятливих макроекономічних коливань. Основна відмінність – це
локалізоване джерело виникнення, а саме фінансовий ринок. У свою чергу,
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макроекономічна нестабільність є результатом сукупної дії несприятливих
факторів, що виникають у різних секторах економіки. Чант вказує на те, що
фінансовий ринок характеризуються високою волатильністю цін на цінні
папери, у зв’язку з цим, не всі коливання будуть кваліфікуватися як фінансова
нестабільність. Тому він пропонує розглядати фінансову нестабільність з точки
зору потенційного впливу на реальний сектор економіки [2]. Отже, під
фінансовою нестабільністю варто розуміти подію, яка проявляється внаслідок
шокових впливів, недосконалості валютних ринків і цінової політики.
Фінансова нестабільність не є абсолютним станом. Вона має певні градації.
Фінансова криза виступає крайнім проявом фінансової нестабільності, під час
якого тиск на фінансову систему порушує функціонування економіки протягом
тривалого періоду.
В умовах фінансової нестабільності, дії шокових впливів та швидкості
поширення кризових явищ у світовому економічному просторі виникає
необхідність дослідження проблематики стійкості національної економіки.
Одним з показників оцінювання стійкості національних економік в умовах
фінансової нестабільності є індекс фінансового стресу (далі - ІФС) розроблений
Національним банком України. Для визначення сутності фінансового стресу
запропоновано п’ять ключових його ознак:
- невизначеність щодо фактичної вартості активів і висока волатильність
ринкових цін;
- хаотична поведінка інвесторів;
- виникнення інформаційної асиметрії;
- суттєве підвищення рівня ризику або невизначеності;
- низький обсяг ліквідності фінансової системи.
На основі цих критеріїв фінансовий стрес може бути охарактеризований як
стан невизначеності учасників фінансової системи, який призводить до
зменшення вартості активів і зниження рівня економічної активності. ІФС
вимірює рівень стресу та вразливості фінансового сектору і дає змогу
відстежувати динаміку стану фінансової системи.
ІФС може використовуватися з метою виявлення початку фінансових криз
та оцінювання ефективності антикризових заходів. Значення ІФС вимірюється
від 0 до 1, чим показник ближче до 1, тим вищий рівень стресу на певний
момент. Індекс розраховується на основі щоденних даних. Методика
розрахунку ІФС базується на методиках, що застосовуються в інших країнах,
проте вона скоригована відповідно до особливостей фінансової системи
України. Основною складністю є наявність обмеженої кількості якісних
високочастотних показників із тривалими періодами спостереження. Ще
однією проблемою є низька ліквідність деяких місцевих фінансових ринків;
певні показники можуть різко та суттєво змінюватися, оскільки ринки дуже
чутливі до зовнішніх та внутрішніх шоків.
ІФС включає чотири субіндекси, кожний з яких відображає стан одного
сегмента фінансового ринку: банківський сектор, сектор корпоративних цінних
паперів, сектор державних цінних паперів та валютний ринок. Кожний
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субіндекс розраховується як середнє арифметичне нормалізованих окремих
показників. Потім ці чотири субіндекси об’єднуються у єдиний ІФС за
допомогою спеціального методу зважування Динаміка індексу фінансового
стресу для Україні за 2008-2017 рр. зображена на рис.1.
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Рис.1. Динаміка індексу фінансового стресу для України за 2008-2017 рр.
Джерело: складено автором за [3, с. 4].
Значення ІФС зазнало значних коливань за період 2008-2017 рр. У 2008
році розпочалась світова фінансова криза, яка ознаменувалася крахом
американського інвестиційного банку «Lehman Brothers». На цю подію світові
ринки відреагували миттєво, як і ринок України, про що свідчить різке
зростання ІФС. Індекс зростав до 2009 року через появу додаткових шоків на
місцевому фінансовому ринку. Тоді існувало чимало причин для фінансового
стресу, зокрема, різке падіння обсягів експорту, недоступність зовнішніх ринків
капіталу для українських компаній та, відповідно, валютна криза. Усі ці
чинники підірвали платоспроможність уряду і приватних позичальників, що
призвело до зростання вартості державного та приватного боргу. На початку
2010 року ситуація нормалізувалась після стабілізації та поступового
відновлення світових фінансових і валютних ринків. Приватним
позичальникам, які розміщували єврооблігації, довелося вдаватися до
реструктуризації своїх зобов’язань, щоб послабити тиск ліквідності під час
кризи. Програма МВФ для України також на певний час сприяла зменшенню
тиску.
Упродовж 2011-2013 років було зафіксовано значне коливання ІФС,
викликане початком європейської боргової кризи. За 2013-2014 роки
спостерігалось зростання індексу, що було пов’язано з соціально-політичною
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нестабільністю в країні, анексією АР Криму, а також військовими діями на
сході України. Саме ці причини спричинили найглибшу економічну та
фінансову кризу за останнє десятиліття.
Упродовж 2014-2016 років економіка країни постала перед низкою
складних викликів, відповіддю на які були спрямовані жорсткі заходи
економічної політики. Обмінний курс національної валюти обвалився, коли
Україна втратила третину свого експортного потенціалу на окупованих
територіях. НБУ відмовився від політики фіксованого обмінного курсу гривні
на користь гнучкого режиму курсоутворення для забезпечення поглинання
зовнішніх шоків коригуваннями валютних курсів [4, с. 12-13]. Останній
тимчасовий стрибок ІФС стався через зростання невизначеності перед
націоналізацією у грудні 2016 року найбільшого банку України – Приватбанку.
Індекс сягнув локального максимуму в день націоналізації банку та досить
швидко стабілізувався протягом наступних тижнів. Упродовж 2014-2017 років
в Україні були віднесені до категорії неплатоспроможних 88 банків, майже всі з
яких – комерційні. За цей період ІФС не досягнув максимуму, зафіксованого у
2009 року. Проте криза була тривалою й індекс повернувся до докризового
рівня лише у 2017 році.
Отже, економіка України в умовах фінансової нестабільності
характеризується високою чутливістю до коливань кон’юнктури зовнішніх
ринків. Шокові впливи швидко поширюються та мультиплікуються в
національній економіці, поширюючи дисбаланс її параметрів. Для
комплексного аналізу стану української економіки в умовах фінансової
нестабільності варто використовувати ІФС, який є ефективним показником
оцінювання ступеня стресу, якого зазнає економічна система в будь-який
момент часу і, таким чином, може використовуватися розробниками
економічної політики як інструмент моніторингу.
Перспективи подальших досліджень полягають у розробці єдиного
комплексного інструментарію для аналізу кризових явищ та процесів в світовій
фінансовій системі, які б слугували мірилом ступеня і тривалості проявів
нестабільності та забезпечили б прогнозування фінансових шокових впливів.
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ФOРМУВАННЯ ТА РOЗПOДІЛ ДOХOДІВ В УМOВАХ
МАКРOЕКOНOМІЧНOЇ НЕСТАБІЛЬНOСТІ
Розглянуто проблеми формування та розподілу доходів населення
України та вплив нерівності розподілу доходів на рівень життя.
Проаналізовано структуру доходів населення. Досліджено зміну рівня життя
населення відповідно до темпів зростання номінальної заробітної плати та
рівня інфляції в країні.
Ключові слова: дохід, нерівність доходів, розподіл доходів, рівень
життя, бідність.
Рівень життя фoрмується під впливoм різнoманітних чинників –
екoнoмічних, сoціальних, пoлітичних. Прoвідними є рівень рoзвитку екoнoміки,
oбсяг ВВП на одну oсoбу, мінімальна зарoбітна плата, рівень інфляції, реальні
грoшoві дoхoди, зайнятість, інтенсивність праці, тривалість рoбoчoгo дня,
житлoві умoви, oбсяг й структура спoживання, рівень і дoступність пoслуг
oсвіти та культури, умoви сoціальнoгo забезпечення, oбсяг сoціальних видатків
державнoгo бюджету тoщo.
Сучасна ринкoва екoнoміка характеризується нерівнoмірністю у рoзпoділі
дoхoдів дoмашніх гoспoдарств, щo спoнукає oстанні дo зрoстання зайнятoсті,
більш прoдуктивнoї та інтенсивнoї праці, а держави – дo регулювання
нерівнoмірнoсті в дoхoдах з метoю уникнення їх різкoї диференціації. Тим
самим, диференціацію дoхoдів мoжна рoзглядати як стимул екoнoмічнoгo
зрoстання, активізації ділoвoї активнoсті. Нерівнoмірний рoзпoділ грoшoвих
дoхoдів серед населення пoв'язаний з впливoм екoнoмічних чинників –
кoн’юнктурoю на ринку праці, рівнем рoзвитку галузі, регіoну,
індивідуальними oсoбливoстями людини, сімейним станoм тoщo. Люди
відрізняються між сoбoю працьoвитістю, активністю, здібнoстями, oсвітoю,
вoлoдінням власністю, умінням прoдуктивнo здійснювати витрати і т.ін.
Вихoдячи з цьoгo, вoни не мoжуть працювати, зарoбляти і жити oднакoвo,
тoму й мають стимули працювати більше. Слід зазначити, щo дoсягаючи певнoї
межі, сoціальнo-екoнoмічна нерівність пoчинає відігравати негативну рoль,
руйнуючи мoтивацію гoспoдарських суб’єктів, пригнічуючи стимули дo
рoзвитку, ствoрюючи сoціальну напругу, і виступає антистимулoм, гальмoм
екoнoмічнoгo рoзвитку та сoціальнoї справедливoсті, чинникoм пoсилення
сoціальнoї напруги в суспільстві.
Тoму сьoгoдні oднією з найгoстріших сoціальнo-екoнoмічних прoблем є
фoрмування й розподіл дoхoдів, oскільки їхній рoзмір характеризує рівень
дoбрoбуту, мoжливість задoвoлення матеріальних та духoвних пoтреб,
пoдальший рoзвитoк індивіда. Пoлітика дoхoдів населення є не лише
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неoбхіднoю умoвoю суспільнoгo рoзвитку, а й важливoю складoвoю загальнoї
стабільнoсті екoнoмічнoї системи. Мінімальна зарoбітна плата й прoжиткoвий
мінімум не забезпечують достатній рівень життя пересічнoму українцю. А
споживчий кошик рoзрахoвується за заниженими цінами, без врахування
реального рівня інфляції, зрoстання вартoсті кoмунальних пoслуг тощо.
Протягом oстанніх рoків в Україні спoстерігається значне зниження
дoхoдів населення. Дo oснoвних фактoрів, які впливають на цю динаміку,
належать: ескалація військoвого конфлікту на Сході України, збільшення
чисельнoсті внутрішніх переселенців (близькo 1,5 млн. oсіб на 01.01.2016),
тривале падіння обсягів ВВП (10% тільки у 2015 р.), темп інфляції, що
перевищує помірний, прискoрення девальвації [5–8], збільшення пoдаткoвoгo
навантаження (запрoвадження пoдатку з нерухoмoгo майна, військoвoгo збoру,
oпoдаткування частини пенсій, депoзитів, підвищення акцизів на тютюнoві
вирoби, алкoгoльні напої), банкрутствo банків тощо.
Аналіз структури дoхoдів населення свідчить, щo протягом 2015-16 рр.
найбільшу частку дoхoдів дoмoгoспoдарств (близькo 50%) склали дoхoди від
трудової діяльності та сoціальні трансферти, значнo менше – від активів і
підсoбнoгo господарства (табл.1).
Таблиця 1
Структура дoхoдів населення України протягом 2015-2016 рр.
Зміна
Дoхoди
2015
2016
доходів
2016 до
2015
млн. грн.
млн. грн.
%
Зарoбітна плата
676839
837250
+ 23,7
Прибутoк та змішаний дoхід
323464
363898
+ 12,5
Дoхoди від власнoсті
80458
82068
+2
Сoціальні дoпoмoги та інші oдержані
655576
719167
+ 9,7
пoтoчні трансферти
у тoму числі:
Сoціальні дoпoмoги
342682
340573
– 0,6
Інші пoтoчні трансферти
76115
91719
+ 20,5
Сoціальні трансферти в натурі
236695
286875
+ 21,1
Всьoгo
1735165
2002381
+ 15,4
Джерелo: складенo автoрoм на oснoві [5]
Прoте, пoрівнянo з країнами ЄС, у структурі дoхoдів населення частка їх
нoмінальнoї зарoбітнoї плати все ще залишається низькoю (48,9 % у 2016 р.)
[5]. У Япoнії вoна дoрівнює 69%, Великoбританії – 65%; Німеччині – 64%;
Італії – 52%; Франції – 58% [2, с. 136]. Пoширення нелегальнoї зайнятoсті,
тінізація екoнoміки й дoхoдів зумoвлюють зменшення сoціальних відрахувань.
Штучнo стримується зрoстання зарoбітнoї плати та пoхідних від неї дoхoдів. Це
суттєвo зменшує статки грoмадян (oсoбливo з фіксoваними дoхoдами),
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призвoдить дo зрoстання біднoсті (у т. ч. серед працюючих), підриває
мoжливoсті екoнoмічнoгo рoзвитку. Крім того, незважаючи на збільшення
номінальних дoхoдів населення за oстанні рoки, їх темп був значнo меншим за
темпи зміни рівня інфляції.
Таким чинoм, в Україні спoстерігається зрoстання
біднoсті. За
результатами oстанніх сoціoлoгічних oпитувань тільки 2% дoрoслoгo населення
України вважають себе багатими, майже 8% зарахoвують себе дo середньoгo
класу, а решта самoідентифікуються як бідні. За такoгo рівня біднoсті (90%
грoмадян) гарантувати збереження стабільнoсті у суспільстві практичнo
немoжливo [3, с.25 ].
Диференціація дoхoдів населення України є oднією з найбільших серед
єврoпейських країн. Oфіційнoї статистики щoдo майнoвoгo рoзшарування
немає, прoте нині експерти гoвoрять прo те, щo різниця між дoхoдами
найбагатших та найбідніших в Україні складає щoнайменше 40 разів. За
підрахунками сукупні активи 100 найзамoжніших українців складають 61%
річнoгo ВВП країни [4, с. 23].
У табл. 2 наведено оцінка загальнoї нерівнoсті за зарoбітнoю платoю
населення різних типів країн.
Таблиця 2
Oцінка загальнoї нерівнoсті за зарoбітнoю платoю населення
різних типів країн
Співвіднoшення середніх зарoбітків
Групи за дoхoдами у групі із середніми зарoбітками 50 % найбідніших, рази
Скандинавія,
Єврoпа,
США,
Україна, Київ,
1970-1980,
2010,
2010,
2015,
2015,
слабка
пoмірна
сильна
нерівність
нерівність нерівність
10 %
найбільш
забезпечених (10-й
2,9
4,2
7,0
13,0
21,5
дециль)
1 % багатших із
найбільш
7,1
11,7
24,0
44,5
95,1
забезпечених (100-й
центиль)
Джерелo:[4]
Зіставляючи дoхoди різних соціальних верств населення з дoхoдами
найбіднішoї частини в різні часи і в різних країнах мoжна прийти до висновку,
щo у скандинавських країнах, де у 70–80-х рр. ХХ ст. спoстерігалася мінімальна
нерівність, дoхoди 10% замoжних громадян лише втричі перевищували дoхoди
10% найбіднішoї частини населення; у єврoпейських країнах з пoмірнoю
нерівністю – більш як у 4 рази; у Спoлучених Штатах з висoким рівнем
нерівнoсті – у 7 разів. Вoднoчас в Україні загалoм цей пoказник станoвить 13, а
в Києві – 21,5 раз. Якщo ж рoзглядати співвіднoшення середніх зарoбітків 1%
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найбагатших людей дo середніх зарoбітків найбідніших 50%, тo у Скандинавії
перевищення станoвить 7 разів; у Єврoпі майже 12; в США –24; в Україні –
близько 45; у Києві – пoнад 95 разів [4].
Важливу в рoль у регулюванні рівня доходів відіграє державна соціальна
політика та політика соціального захисту. Адресна сoціальна дoпoмoга
oрієнтується не на заслуги чи статус людини, а саме на здатність людини або
сім’ї себе забезпечити матеріальнo. Фактичнo саме такий принцип – дoпoмoга
дійснo бідним – і є дoмінуючим у світoвій практиці. [1, с. 21].
В Україні значна частка населення oтримує сoціальну дoпoмoгу. У 2016
р. близькo 12 млн. oсіб oтримували пенсії, 15 млн. дoмoгoспoдарств
oдержували субсидії для відшкoдування витрат на oплату житлoвoкoмунальних пoслуг [1].
У 2014-2016 рр. питoма вага тільки видатків ПФУ України у ВВП
складала 14-16% [5]. Прoте є чималo oсіб, які такoї дoпoмoги не пoтребують –
псевдoінваліди, oсoби, які працюють у нефoрмальнoму сектoрі, трудoві
мігранти та низка категoрій населення, які кoристуються безкoштoвними
пoслугами, щo кoмпенсуються з Державнoгo бюджету.
Як і раніше, залишається гoстрим питання низькoї адреснoсті oкремих
видів дoпoмoг з тoчки зoру підтримки найбільш уразливих верств населення. У
зв’язку з цим серед напрямів удoскoналення сoціальнoї пoлітики вбачаємo
вдoскoналення oбліку, пoсилення адреснoгo характеру сoціальнoгo захисту
незахищених верств населення тoщo.
Сучасний періoд екoнoмічнoгo рoзвитку частo називають ерoю
«кoнсюмеризму», кoли рoзвитoк націoнальнoї екoнoміки стимулюється через
збільшення пoпиту. Вoднoчас для України характерний дуже низький рівень
заoщаджень не лише в кризoвий, але й у періoд екoнoмічнoї стабільнoсті. Це
негативнo впливає на внутрішні інвестиційні мoжливoсті націoнальнoї
екoнoміки, відпoвіднo, й на екoнoмічне зрoстання. Для забезпечення
підвищення рівня дoхoдів населення та ефективнoсті сoціальнoї пoлітики
неoбхіднo здійснити кoмплекс сoціальнo-екoнoмічних захoдів фіскальнoї,
мoнетарнoї, сoціальнoї пoлітики тoщo. У сучасних умoвах неoбхіднo
стабілізувати націoнальне вирoбництвo та вийти на зрoстаючий тренд
реальнoгo ВВП.
Пoжвавлення екoнoміки дoзвoлить підвищити рівні зайнятoсті, реальних
дoхoдів населення тoщo. Для цьoгo неoбхіднo прoвести системну пoдаткoву
рефoрму та знизити рівень кoрупції в країні. Oдним із пріoритетів є ствoрення
сприятливoгo бізнес-середoвища в Україні, oскільки рoзвитoк малих та
середніх підприємств сприятимуть збільшенню дoхoдів населення, напoвненню
бюджету, скoрoченню oбсягу сoціальних дoпoмoг. Пріoритетами сучаснoї
сoціальнoї пoлітики мають бути підвищення якoсті сoціальних пoслуг, рoзвитoк
дієвoї системи сoціальнoгo інвестування, активізація викoристання
кoмерційних oрганізацій для рoзвитку сoціальнoї інфраструктури.
Oтже, аналіз стану рoзпoділу дoхoдів у вітчизняній екoнoміці свідчить
прo негативну динаміку і пoглиблення нерівнoмірнoсті, щo викликані низкoю
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економічних і сoціальних причин. Значна диференціація дoхoдів небезпечна
для суспільства, оскільки містить у сoбі сoціальні загрoзи екoнoмічнoму
рoзвитку країни, а саме: пoгіршення рівня й якoсті життя, зрoстання еміграції
найбільш кваліфікoваних рoбітників, пoрушення принципів сoціальнoї
справедливoсті, втрата мoтивації дo праці, переoцінка ціннoстей. У зв’язку з
цим неoбхідним є пoєднання екoнoмічнoгo рoзвитку з рoзвиткoм сoціальнoї
дoвіри і взаємoпoваги, слід активнo впрoваджувати стратегію зрoстання
зайнятoсті для екoнoмічнo активнoгo населення у пoєднанні із забезпеченням
сoціальнoгo захисту некoнкурентних категoрій населення.
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ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК КОМПЕТЕНЦІЙ СУЧАСНОЇ ФІРМИ
В тезах, виходячи з особливостей сучасної фірми, обґрунтовується підхід
до аналізу її сутності і розвитку з точки зору компетенцій. Надається
визначення компетенцій, особливості їх формування і розвитку. Доведено, що
аналіз фірми з точки зору компетенцій має певні переваги в порівнянні з
іншими підходами, оскільки розкриває головні риси фірми, яка функціонує в
інформаційній економіці.
Ключові слова: фірма, компетенція, базові компетенції, неосновні
компетенції, рутина, специфічність ресурсів, привчання, когнітивні здатності.
Сучасна фірма сформувалася під впливом глобалізації і трансформаційних
процесів, які відбувалися в останні десятиліття в усіх країнах світу. Вона діє в
мережевій економіці і характеризується тим, що людський капітал, знання та
інформація є її головним активом. Нематеріальні активи взагалі займають
провідне місце в структурі активів фірми. Для сучасної фірми дуже важливим
елементом діяльності стає гнучкість у відносинах із працівниками,
структурними підрозділами, постачальниками і споживачами [1]. Ці нові риси
сучасної фірми формують її нові компетенції, які є головним знаряддям у
конкурентній боротьбі, базою підвищення конкурентоспроможності на світових
ринках. Компетенція – це комплексна, багаторівнева категорія, яка втілює
попередній етап розвитку фірми (знятий досвід у всіх сферах діяльності),
рутини, що сформувалися і формуються в сучасних умовах, уміння
продукувати і впроваджувати інновації в технологічній, технічній,
організаційній, економічній та управлінській сферах.
Теорія компетенцій сформувалася в рамках ресурсної теорії. Її
засновницею є Е. Пенроз, а серед сучасних дослідників виділяють Г. Гамела та
К. Прахалада. Підходи до сучасної фірми з точки зору компетенцій
розвиваються також представниками еволюційної теорії економічних змін –
Р. Нельсоном та С. Вінтером [2; 3; 4]. Головне місце в поясненні сучасної фірми
займають знання, рутина, ресурси і компетенції. В результаті сформоване нове
бачення природи і динаміки фірми. При цьому знання трактуються як
сукупність уміння, пізнавальних властивостей та здатності навчатися,
виробляти нову інформацію і знання її працівниками.
Рутина визначається як усі схеми прогнозованої поведінки фірм. Вони
відіграють в економіці роль, аналогічну ролі генів у теорії біологічної еволюції.
Рутина – це сукупність організаційних кодифікованих взаємодій для вирішення
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конкретних проблем фірми. Ресурси сучасної фірми поділяються на відчутні
(фінансові, матеріальні, трудові) і невідчутні (патенти, бренди, репутація,
імідж). Компетенції – це уміння фірми поєднувати ресурси з метою виконання
певних завдань і забезпечення певної діяльності. Вони є специфічними для
фірми, важко передаються іншим фірмам. Компетенції фірми формуються на
основі індивідуальних компетенцій її працівників, які є їх реалізованим
знанням.
Сучасна фірма з точки зору компетенцій розглядаються, спираючись на
поведінкову гіпотезу обмеженої раціональності і прийняття задовольняючих
рішень. Рішення на основі розрахунку доповнюються рутиною і звичаями, які
формують людську поведінку.
Підхід до фірми на основі компетенцій передбачає специфічність ресурсів,
які не можна прямо купити на ринку. Розвиток сучасної фірми базується на
процесах створення і нагромадження таких ресурсів, що забезпечує
унікальність кожної фірми. Акцент на внутрішніх процесах створення ресурсів
зосереджує аналіз на проблемах виробництва, що в сучасних умовах забезпечує
нове бачення фірми. Зосередження на знаннях і компетенція фірми передбачає
аналіз умов їх формування, розвитку і трансформації, що означає, що майбутня
поведінка фірми визначається її попередніми інвестиціями та набором рутин
(«історія пам’ятає»). У зв’язку з цим головна увага зосереджується на
привчанні та інноваціях, на врахуванні складності і постійних змін середовища.
В результаті сучасна фірма аналізується динамічною ефективністю. При цьому
слід мати на увазі, що знання є відкритою суб’єктивної сукупністю,
результатом інтерпретації інформації індивідами.
В теорії компетенцій фірма є місцем привчання. При цьому виділяють два
рівні привчання. Перший рівень визначається рутинним привчанням, яке
залежить від повторення дій та їх імітації. Другий рівень привчання пов’язаний
з реалізацією досвіду в процесі змін у виробничій діяльності. Завданням
сучасної фірми виступає кодифікація знань, які реалізуються у привчанні.
М. Поланьї розрізняє загальні знання і кодифіковані знання [5]. Перші
реалізуються лише тими, хто ними володіє, але вони часто ігноруються їх
власниками, тому по суті вони є прихованими і вимагають великих витрат у
процесі реалізації. Кодифіковані знання відділяються від свого носія, і їх
реалізація відбувається зі значним зниженням витрат. Фірма повинна
кодифіковані знання реалізувати у привчанні, яке, в свою чергу, повинно бути
втілене в організаційну рутину.
Фірма в теорії компетенцій має такі переваги. Вона, по-перше, є засобом
збільшення можливостей переробки інформації, що значно розширює
можливості прийняття раціональних рішень співробітниками фірми. Фірма, подруге, є засобом вирішення конфліктів між її членами, оскільки за допомогою
організаційних рутин спрощується координація, а конфлікти каналізуються.
По-третє, фірми за допомогою рутин стимулюють адаптивну поведінку в
умовах невизначеного оточення, що характерно для сучасних фірм.
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Основою компетенцій фірми виступає механізм привчання і рутини,
скомбіновані з її ресурсами. Конкурентні переваги фірми ґрунтуються на їх
компетенціях, тому фірми повинні визначати відповідні компетенції. В даному
контексті фірма є пучком компетенцій, які повинні, за С. Тівоньяком,
відповідати таким умовам як вартість, рідкість, труднощі імітації,
довговічність, незамінність, привласнення [6]. Лише ці умови надають
можливість фірмам забезпечити конкурентні переваги на основі
фундаментальних компетенцій, передача та імітація яких є досить
проблематичною. Виграють фірми, які концентруються на одній або двох
основних компетенція, що пояснюється такими моментами. По-перше,
когнітивні здатності членів фірми обмежені, і вони можуть зосереджуватися
лише на декількох процесах привчання. За таких умов рідкісним ресурсом стає
увага, а не інформація чи знання. Тому в результаті когнітивні ресурси фірми
концентруються на одній або двох базових компетенціях, які ідентифікуються,
розвиваються і захищаються. По-друге, виробництво, нагромадження та
циркуляція знань між підрозділами фірми потребують значних витрат та
інвестицій, тому фірма змушена розвивати обмежену кількість базових
компетенцій. По-третє, як вважає Дж. Річардсон, існує спадна продуктивність
при розміщенні ресурсів і знань на велику кількість видів діяльності [7]. В
результаті фірми концентрують свої ресурси на видах діяльності, які
передбачають спільні знання. А це означає обмежену кількість базових
компетенцій.
Розвиток фірми передбачає зміну його траєкторій на базі неосновних
компетенцій, які ґрунтуються на базових компетенція і розроблених на їх
основі рутинних процесах. Неосновні компетенції можуть бути пов’язані з
виробництвом, маркетингом, дистрибуцією тощо. Вони реалізуються у вигляді
нових продуктів, нових форм закріплення на ринках, нових напрямів росту.
Завдяки цьому фірма стає більш гнучкою, успішно адаптується до середовища і
забезпечує підтримку своїх конкурентних переваг.
Список використаної літератури
1. Горняк О. В. Розвиток компетенції фірми в умовах нестабільності
зовнішнього середовища // П’ята науково-практична конференція «Фірма
та ринок в умовах інституціоналізації економічного розвитку». – ч. І. –
Одеса: ОНУ, 2012. – С.23–25.
2. Penrose E. theory of the Growth of the Firm. – Oxford Basie Blach Well, 1959.
3. Hamel G., Prachalad C. K. The Core Competence of the Corporation// Harvard
Business Review. – Mai-June, 1990.
4. Нельсон Р. Р., Уинтер С. Дж. Эволюционная теория экономических
изменений. – М.: ЗАО «Финстат-информ», 2000.
5. Polanyi M. The Tacit Dimension. – PeterSmith Publicher, 1966.

324

МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
6. Tywoniak S. Le model des resourcer et des competences: un nouvean
paradigme pour le management strategigue? Repenser la strategie. – Paris:
Vouibert, 1998.
7. Richardson G. The Organisation of Industry// The Economics Journal, 1972. –
Vol. 87.

325

ПАРАДИГМАЛЬНІ ЗРУШЕННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ ХХІ СТ.
А.Г. Герасименко, д-р екон. наук, доц.,
Ю.І. Боровик, канд. екон. наук,
Київський національний торговельно-економічний університет
«ДРУГЕ НАЙКРАШЕ РІШЕННЯ» У РЕГУЛЮВАННІ РИНКУ
ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ: КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ
Державне регулювання ринку електричної енергії покликано замінити
конкурентний механізм саморегулювання в умовах тісного зв’язку цього ринку з
ринками природної монополії. Втім сучасна модель такого регулювання не
забезпечує повного виконання жодної з базових функцій конкуренції, формуючи
натомість передумови для інституційної монополізації ринку. Аналіз провалів
державного регулювання в ціноутворенні на електричну енергію, розподілі
ресурсів і доходів, стимулюванні розвитку галузі тощо приводить до висновку
про необхідність реформування системи галузевого регулювання в
електроенергетиці, запровадження конкурентних механізмів регулювання та їх
ефективної інтеграції з механізмом державного регулювання в цілях
забезпечення національної енергетичної та економічної безпеки.
Ключові слова: регулювання, конкуренція, ринок електричної енергії.
Державне регулювання як спосіб подолання ринкових провалів досі
визнається так званим «другим найкращим рішенням», незважаючи на
наявність системних досліджень про провали державного регулювання,
особливо на ринках природної монополії та суміжних до них ринках. Одним із
таких ринків в Україні є ринок електричної енергії.
Формально ринок електричної енергії не є природно монопольним і має всі
ознаки потенційно конкурентного ринку. Втім його тісне сусідство з ринками
передачі та розподілу електричної енергії, що є природно монопольними,
обумовило його жорстке державне регулювання. Держава регулює ціни та
обсяги випуску електричної енергії. Її якісні характеристики повинні чітко
відповідати вимогам Державного Стандарту. Погодженню й регламентації
підлягають інвестиційні стратегії учасників ринку. Така жорстка регламентація
усуває можливості ринкового саморегулювання, повністю покладаючись на
«друге найкраще рішення», яке повинно замінити механізм конкуренції.
Оцінімо ефективність такої заміни на вітчизняному ринку електричної енергії у
розрізі функцій економічної конкуренції.
Вартісна функція конкуренції передбачає встановлення ринкової вартості
(ціни) товару, яка виступатиме орієнтиром, як для покупців щодо їх готовності
платити за товар, так і для продавців – щодо їх готовності виробляти товар.
Якщо для покупців електричної енергії діюча система державного регулювання
таку вартість визначає у вигляді оптової ринкової ціни, то для виробників
єдиний рівень ціни відсутній. Замість нього існує множина цін, відмінних для
різних видів електрогенерації, що відрізняються між собою часом в рази. Так,
закупівельна ціна 1 кВт.год електричної енергії в ДП «НАЕК «Енергоатом» є у
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понад 15 разів нижчою за ціну, яку ДП «Енергоринок» платить сонячній
електростанції (СЕС), в майже 7 разів нижчою, за ту, яка платиться
вітроелектростанції (ВЕС) і в втричі нижчою за ту, яку отримують
теплоелектростанції [1], що пов’язано як з різною собівартістю виробництва,
так і з дією державних інвестиційних програм.
При цьому важливою є не тільки відмінність закупівельних цін для різних
видів енергогенеруючих компаній, але і діючі сьогодні в Україні різні
принципи їх встановлення для різних енергогенеруючих компаній. Так ціни для
АЕС, ГЕС, ГАЕС, ТЕЦ та виробників електричної енергії з відновлювальних
джерел енергії (ВДЕ) є фіксованими. Відповідні компанії наперед знають по
якій ціні у них буде придбано електричну енергію. Щодо ціни закупівлі
електричної енергії у ТЕС, яка на 60 % залежить від результатів щоденного
цінового аукціону, а на 40% – від встановлюваних НКРЕКП щомісячно (по
завершенню періоду постачання) додаткових платежів за потужність,
маневреність тощо [2, с. 52], то по суті вона формується post factum та за
залишковим принципом. Жодна теплоелектростанція наперед не знає, по якій
ціні зрештою буде придбана вироблена нею електрична енергія, і не може
прийняти рішення про відмову від постачання у разі, якщо запропонована ціна
виявиться нижчою, аніж очікувалося, оскільки останнє є вимогою забезпечення
енергетичної безпеки.
Таким чином, діюча сьогодні в Україні система державного регулювання
ринку електричної енергії незадовільно справляється із виконанням вартісної
функції конкуренції, оскільки не забезпечує існування єдиної ціни товару (чи
принаймні сформованої за однаковим принципом множини цін), відомої усім
учасникам ринку в момент здійснення ринкової трансакції.
Стимулююча функція конкуренції обумовлює зниження собівартості
товарів і споживчих цін, удосконалення якості продукції та створення її нових
типів. З виконанням цієї функції діючою системою державного регулювання
теж маємо проблеми. По-перше, остання аж ніяк не сприяє зниженню
собівартості електрики. Навпаки, засноване на витратному підході регулювання
цін з боку НКРЕКП стимулює енергогенеруючі компанії нарощувати витрати.
Чим більшими є витрати, тим вищим буде діючий тариф. А отже, суб'єкти
ринку не зацікавлені у мінімізації власних витрат, що свідчить про збій діючої
системи державного регулювання у виконанні стимулюючої функції
конкуренції. Ситуацію може змінити перехід на стимулююче ціноутворення в
галузі, перехід до якого вже стартував у теплогенерації. Але в енергетиці такий
перехід затримується, в тому числі через неповороткість регулятора.
По-друге, існування в Україні системи «єдиного пулу», що абсолютно
уніфікує і без того стандартизований товар – електричну енергію, не дозоляючи
виробникам конкурувати навіть периферійними характеристиками, скажімо,
якістю абонентського обслуговування, маневреністю тощо, повністю усуває
нецінову конкуренцію між учасниками ринку електричної енергії, підмінюючи
її імперативно встановленим порядком включення окремих генеруючих
потужностей у графік навантаження, затвердженим Правилами ОРЕ [3, додаток
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2]. Відповідно, у виробників відсутні стимули до покращення якісних
характеристик власного продукту понад вимоги енергетичної безпеки.
А ось щодо створення нових типів продукції, то тут діюча система
державного регулювання в електроенергетиці виявилася успішною.
Запровадження у 2006 році ряду пільг для виробників електричної енергії з
ВДЕ, серед яких зобов'язання держави щодо повного викупу електроенергії,
встановлення «зеленого тарифу», який носить стимулюючий характер, суттєво
перевищуючи і собівартість виробленої у такий спосіб електричної енергії, і
рівні тарифів на електричну енергію, вироблену з традиційних енергоносіїв,
здійснення повної оплати вартості електроенергії у грошовій формі [4, ст. 15],
забезпечило стимулювання розвитку виробництва електричної енергії з ВДЕ.
Протягом 2010-2016 рр. кількість суб'єктів господарювання, що виробляють
електричну енергію з ВДЕ зросла майже вчетверо (з 35 у 2009 році до 130 – у
2016 р.). Їх встановлена потужність за досліджуваний період виросла у понад
11 разів – із 84 МВт у 2009 р. до 961 МВт на початку 2017 р., а обсяг випуску у
35 разів – з 51,8 млн. кВт∙год у 2009 р. до 1805,9 млн. кВт∙год у 2016 р. [2, с.20].
Незважаючи на такий переконливий приріст, частка електричної енергії,
виробленої із ВДЕ в загальній структурі випуску залишається вельми низькою,
складаючи лише 1,2 % за кількісними і 6,2 % - за вартісними показниками [1]. А
отже про ефективний вплив «зеленої енергетики» на параметри
функціонування ринку сьогодні говорить ще не приходиться. Втім слід віддати
належне діючій системі регулювання – темпи приросту цього перспективного
сектору енергетики у ринкових умовах були б значно меншими.
Розподільча функція конкуренції полягає в оптимальному розподілі
ресурсів і доходів під дією ринкового механізму. Вона має своє відображення
як на мікрорівні окремого ринку, де проявляється у постійній боротьбі за
ефективніші способи виробництва як спосіб генерування прибутку під тиском
виробників аналогічної продукції, так і на макрорівні всієї економіки, де
забезпечує перетік капіталу між галузями під дією зміни норм прибутковості в
них. У першому випадку ефективніша технологія дозволяє виробляти
продукцію з меншими витратами, ініціюючи цінову конкуренцію на ринку, в
результаті якої більша частка попиту перетікає до того суб'єкта, хто пропонує
нижчу ціну. В такий спосіб забезпечується ефективніше розміщення й
використання ресурсів з точки зору суспільного добробуту й відповідна йому
акумуляція доходів, а зрештою і прибутків – з точки зору добробуту окремого
виробника. Чи працює це на сучасному вітчизняному ринку електричної
енергії? Однозначної відповіді на це питання дати не можна.
З одного боку, діюча система державного регулювання цін, заснована на
витратному підході, який передбачає відшкодування собівартості виробництва
електричної енергії не здатна сформувати ефективні стимули до оновлення
технічної та технологічної бази діючих виробничих потужностей АЕС чи ГЕС у
боротьбі за споживача, а частка підконтрольного їм попиту залежить не стільки
від собівартості і цін на їх продукцію, скільки від імперативно встановленого
порядку включення енергогенеруючих потужностей до графіку навантаження.
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Виключення складають ТЕС, ціноутворення на продукцію яких відбувається на
конкурентних засадах (у формі цінових аукціонів). Чим нижчою буде
собівартість їх продукції, тим меншу цінову заявку вони можуть подати
ДП «Енергоринок», тим більшою є ймовірність їх включення в графік
навантаження і більшою частка ринку [3].
З іншого боку, сьогодні ми спостерігаємо перелив капіталу між різними
видами електрогенерації, обумовлений заходами держави щодо стимулювання
«зеленої енергетики». Він проявляється як в поступовому зростанні її частки в
обсягах та вартості випущеної електричної енергії, про що йшлося вище, так і в
інвестуванні основних учасників ринку в розвиток «зеленої енергетики».
Наприклад, сьогодні ПАТ «ДТЕК», що спеціалізується на виробництві
електричної енергії теплоелектростанціями, також виробляє електричну
енергію з енергії вітру на Ботієвській ВЕС, а з серпня 2017 р. і з енергії сонця на
Трифонівській СЕС, перерозподіляючи ресурси між різними видами
електрогенерації під дією різниці в нормах прибутковості, обумовлених діючою
в галузі моделлю державного регулювання цін.
На макрорівні інструментом дії перерозподільчої функції конкуренції є той
же перетік капіталу, але реалізований уже в міжгалузевому масштабі. У
випадку з електроенергетикою він обмежується:
 капіталомісткістю виробництва, хоча останнім часом цей бар’єр все
частіше долається завдяки державному стимулюванню розвитку «зеленої
енергетики», про що свідчить приріст кількості суб'єктів ринку з початку
2010 року у майже 2,5 рази [2, с. 21];
 недостатньою розвиненістю транспортної інфраструктури, обмеженістю
пропускної спроможності ЛЕП, що вимагає від держави прямих інвестицій або
розробки ефективного механізму фінансування витрат на розвиток ЛЕП;
 ліцензуванням діяльності з виробництва електроенергії [5]);
 обов’язковістю вступу до членів ОРЕ та дотримання системи
регламентуючих вимог цього об'єднання [3, п. 4.2.1].
Підсумовуючи ефективність виконання державою розподільчої функції
конкуренції, слід вказати на наявність окремих успіхів і невдач держави в її
реалізації. Останні обумовлені діючою системою цінового регулювання, перші
– програмою стимулювання розвитку «зеленої енергетики». При цьому
обережної оцінки потребують і перші, і другі. Намагання обмежити залежність
цін на електричну енергію від витрат окремих компаній-виробників,
поставивши їх в залежність від ринкових індикаторів ціни на зовнішніх
конкурентних ринках призвело до запровадження контроверсійної схеми
ціноутворення «Роттердам+» у березні 2016 р. А реалізація програми
стимулювання розвитку «зеленої енергетики» ставить учасників ринку нерівні
умови. Такі дії не відповідають духу конкуренції і можуть призвести до
наслідків, не кращих за ринковий провал, з яким діюча система державного
регулювання ринку електричної енергії покликана боротися.
Ще одна з базових функцій конкуренції – сануюча функція. Вона
передбачає очищення ринку від слабких компаній, нездатних запропонувати
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споживачеві товар належної якості за встановленою ринком ціною.
Незважаючи на те, що ціна на досліджуваному ринку встановлюється для
кожного суб'єкту окремо на основі даних щодо його витрат, тут гострою є
проблема деформуючого впливу державної допомоги. На ринку зустрічаються
випадки ручного трансферу коштів зі спільного пулу коштів для всіх учасників
ринку електричної енергії окремим енергогенеруючим компаніям. Як приклад
можна навести прийняття НКРЕКП у березні 2015 р. Постанови, яка вносила
зміни до Алгоритму розподілу коштів Оптового постачальника у вигляді
надання додаткових коштів ПАТ «Центренерго» за рахунок інших учасників
ринку [6]. По-перше, це забезпечило формування нерівних умов конкуренції на
ринку електричної енергії; по-друге, – зберегло на ринку неефективного
суб’єкта господарювання, чиї витрати є вищими за суспільно-необхідні; потретє, – усунуло стимули до підвищення ефективності господарювання у ПАТ
«Центренерго», яке, сподіваючись і в подальшому на державну допомогу,
уникатиме технологічних та інших змін, що могли б забезпечити його більшу
конкурентоспроможність, породжуючи втрати суспільного добробуту від
неефективного використання обмежених економічних ресурсів.
Підсумовуючи проведений аналіз, можна зробити висновок, що переважна
більшість функцій конкуренції не виконуються діючою системою державного
регулювання ринку електричної енергії, а отже заміщення ринкового механізму
саморегулювання механізмом державного регулювання тут є неефективним,
принаймні в поточній конфігурації. Реформування вимагає як сама структура
галузі, в якій потенційно конкурентні види діяльності слід вивести з-під
ковпаку держаного регулювання, дозволивши конкуренції врегулювати наявні
на ринку диспропорції, так й інструментарій державного регулювання на тих
ринках, де запровадження економічної конкуренції є недоцільним. Останній
повинен базуватися на принципах стимулюючого регулювання, теоретичні
засади та практика реалізації якого уже понад 20 років використовуються в
світі, забезпечуючи ефективніше використання ресурсів і нижчі втрати
суспільного добробуту порівняно із діючою в Україні моделюю державного
регулювання.
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ АКТУАЛІТЕТИ
ЕКОЛОГІЧНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
Проаналізовано потенціал розвитку екологічного підприємництва в
Україні з визначенням можливих сфер господарювання та форм інституційних
взаємодій. Висвітлено напрями діяльності екологічних підприємств, які
можуть стати взірцем прогресивності, інноваційної активності,
прибутковості в умовах прозорої діяльності, варіативності залучення і
мобілізації фінансових ресурсів внутрішніх та зовнішніх інвесторів.
Обґрунтовано, що з метою розвитку екологічного підприємництва в Україні за
підходом просторової концентрації актуальними є форми інституційних
взаємодій.
Ключові слова: екологічне підприємництво, форми інституційних
взаємодій, еколого-економічна система, промислові агломерації, екологоекономічний розвиток.
Одним із чинників, які обумовлюють необхідність застосування інновацій
у діяльності підприємств, збільшення частки людської праці у виробленій
продукції фахівці виділяють зменшення обсягів природних ресурсів [1, с. 16].
Однак є інший стратегічний хід розвитку підприємництва. Мова йде про
екологізацію комерційної діяльності, що можливо через розвиток екологічного
підприємництва. Такий вид підприємництва поки ще слабо розвинений в
Україні, однак має всі шанси для поширення.
З огляду на існування численних труднощів і протиріч у вітчизняному
бізнес-середовищі, суб’єкти екологічного підприємництва можуть стати
взірцем прогресивності, інноваційної активності, прибутковості в умовах
прозорої діяльності, варіативності залучення і мобілізації фінансових ресурсів
внутрішніх та зовнішніх інвесторів.
Дане дослідження покликане висвітлити потенціал розвитку екологічного
підприємництва в Україні з визначенням можливих сфер господарювання та
форм інституційних взаємодій. Теоретичною основою результатів дослідження
слугували праці таких українських авторів, як Є. Борщук, С. Гинда
Т. Глубіцька, М. Заверуха А. Ліпенцев, Л. Ліпич, В. Приймак, О. Товстенюк,
О. Хілуха. Також використано дані офіційної статистики.
Розвиток екологічного підприємництва можливий за двома основними
шляхами: 1) екологізації діяльності суб’єктів бізнесу у сферах, які є
ресурсомісткими та мають значний потенціал впровадження екологічних
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інновацій (поліфункціональність у діяльності за окремим екологічним
напрямом); 2) створення монофункціональних підприємств, орієнтованих суто
на екологічні інвестиції й інновації.
Перший шлях потребує формування еколого-економічних систем
підприємств. Такі системи хоч і мають значну перспективу розвитку на рівні
країни і регіонів, однак базовий їх потенціал формується на низинному рівні –
окремих суб’єктів бізнесу. Головна ціль функціонування еколого-економічної
системи підприємства, як пишуть Л. Ліпич, Т. Глубіцька, О. Товстенюк та
О. Хілуха,
полягає
у
забезпеченні
його
екорозвитку,
тобто
екологоорієнтованого соціально-економічного розвитку підприємства, при
якому зростання його ринкової вартості не супроводжується погіршенням
середовища його функціонування та деградації природних екосистем [5, с. 14].
З цього твердження випливає, що основною умовою даного варіанту
екологізації є свідоме, часто вимушене обмеження ресурсокористування.
Нами відстоюється позиція, що на противагу вимушеності
ресурсоощадності вітчизняних суб’єктів бізнесу, які перебувають в умовах
недобросовісного конкурентного середовища, високого рівня прихованої
монополізації та корупції, слід стимулювати конкретні напрями діяльності
екологічних підприємств. Нижче наведемо перелік можливих напрямів, з яких
слід обирати й обґрунтовувати пріоритетні для України в цілому та окремих її
регіонів:
1) спеціалізовані підприємства:
- у сфері поводження з відходами: переробка і торгівля твердими
побутовими та промисловими відходами;
- у сфері водоочищення: розробка і поширення різних систем
воодочищення, зокрема біологічного;
- у сфері альтернативної енергетики: розробка і поширення технологій
використання невикопних джерел енергії – біо-, вітро-, сонячної, гідро-,
геотермальної енергетики, енергії довкілля;
- у сфері розвитку екотранспорту: розробка і поширення екотехнологій у
системі міського транспорту та міжміських (міждержавних) перевезень,
виробництво і торгівля електромобілів та супровідної інфраструктури з
використанням
альтернативних
джерел
енергії,
популяризація
та
інфраструктурне забезпечення переміщень з допомогою велосипедів;
- у сфері медицини, біотехнологій, фармації: виробництво і торгівля
фармацевтичною продукцією, медичними препаратами з екологічно чистих
лікарських рослин, продукцією для боротьби зі збудниками хворіб, новітніми
добривами тощо;
- у сфері ландшафтного дизайну, проектування та ін.;
2) підприємства, які продукують і впроваджують екологічні інвестиції та
інновації: як вимушені заходи у природоохоронній сфері – ресурсоощадні
технології; як заходи, орієнтовані на прибуток, конкурентні переваги (імідж у
суспільстві) – ресурсозаміщуючі технології;
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3) підприємства, які залежні від використання ресурсів навколишнього
природного середовища та їхнього стану:
- екологічне сільське господарство, у тому числі органічне рослинництво;
- виробництво екологічно чистої продукції, зокрема в сфері харчування,
легкої промисловості, товарів для дітей (особливо іграшок), будівництва та ін.;
- рекреація (санаторно-курортне лікування) і туризм;
4) підприємства у сфері екопослуг:
- підприємства, яка займаються екоменеджментом¸ надаючи послуги як
суб’єктам бізнесу, так і населенню (зокрема, з приводу оптимізації
використання газу, електроенергії при побутовому споживанні);
- підприємства, установи, організації, які займаються різного роду
науково-дослідною діяльністю, проводять інноваційні дослідження в сфері
еколого-економічного розвитку в цілому та екологічного підприємництва
зокрема.
В Україні основним гальмуючим чинником розвитку екологічного
підприємництва є проблема високого рівня тінізації господарської діяльності.
Наслідком цього, як пишуть Є. Борщук, А. Ліпенцев та М. Заверуха, є: великі
масштаби приховування доходів; недонадходження податків і зборів до
бюджетів усіх рівнів; незаконний перерозподіл державної власності;
корумпованість владних органів; лобіювання політичних рішень тощо; саме
тому потрібна детінізація, яка дала б можливість самореалізуватися бізнесу в
легальній, а не в тіньовій сфері економіки [2, с. 31]. При таких умовах існує
великий ризик інституціоналізації корумпованого, формального сектору
екологічного підприємництва. Мова йде про фіктивні організації, які навіть
можуть залучати кошти міжнародних фондів, для яких екологічні цілі
перебуваються у пріоритеті (висока вірогідність фінансування). Такий
формалізм лише ускладнює ефективність трансформацій в економіці країни та
демотивує бізнес-середовище до інноваційної діяльності, у тому числі з
орієнтиром на перспективний в усьому світі екологічний напрям.
Можливим рішенням такої проблеми може бути цільова підтримка різних
форм інституційних взаємодій. На рівні суб’єктів бізнесу це можуть бути
екопромислові парки, екологічні кластери, бізнес-інкубатори та ін. На рівні
окремих поселень з чітко вираженою екологічною спеціалізацією економіки
потенційним є розвиток екопромислових агломерацій, екотехнополісів, екоміст,
екорайонів поселень (як правило, великих міст).
З метою розвитку екологічного підприємництва в Україні за підходом
просторової концентрації актуальними є всі названі форми інституційних
взаємодій. Однак, на наше переконання, одна з них має особливу актуальність –
з огляду на критичний стан багатьох українських поселень з колишньою
домінуючою індустріальною спеціалізацією. В Україні у задовільному стані
перебувають колишні потужні промислові агломерації. Зокрема, в аналітичній
записці Національного інституту стратегічних досліджень можна знайти
обґрунтування потреби специфічних підходів до вирішення локальних проблем
еколого-економічного розвитку таких промислових агломераційних утворень,
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як Калуська промислово-міська агломерація (проблема промислових відходів),
смт. Солотвино (проблема відпрацьованих шахт), Червоноградський
гірничопромисловий район (проблема промислових відходів) [3]. Ці приклади є
вказівником для пілотних проектів екологічного підприємництва з
просторовою концентрацією. Більше того, їх успішне виконання з залученням
коштів міжнародних фондів слугуватиме вирішенню гострих екологічних
проблем для місцевих мешканців та одночасно скеровуватиме інші
територіальні громади до консолідації зусиль на шляху вирішення локальних
проблем, негативні наслідки яких мають загальнонаціональний характер.
У просуванні різних форм інституційних взаємодій не слід відкидати
переваги співпраці суб’єктів екологічного підприємництва з об’єктами природнозаповідного фонду – природними територіями та об’єктами, а також штучно
створеними об’єктами. Дані інститути перебувають у фокусі державного
управління Міністерства екології та природних ресурсів України. Їх безпосередня
участь у різних формах інституційних взаємодій з суб’єктами бізнесу забезпечить:
по-перше, покращення їхнього матеріально-технічного і фінансового стану, який,
у більшості випадків, є задовільним; по-друге, активізацію суб’єктів бізнесу в
ефективному використанні ресурсів навколишнього природного середовища
(особливо актуально це буде для сфер рекреації і туризму).
Згідно офіційних статистичних даних, частка територій, що знаходяться
під екологічно особливою охороною, у загальній площі країни постійно
зростає, сягнувши у 2015 році 2,9 % (2,2 % у 2010 році). В Україні
функціонувало в 2015 році 72 територіальні одиниці, що знаходяться під
екологічно особливою охороною, з яких 49 – національні природні парки (у
2010 році – лише 24), 19 – природні заповідники (17 у 2010 році) і 4 біосферні
заповідники (як і в 2010 році). Дані щодо площі таких територій наведено на
рис. 1. З них видно, що найбільш динамічне зростання характерне теж для
національних природних парків (1,45 за період 2010-2015 років).

Рис. 1. Площа територій, що знаходяться під екологічно особливою
охороною в Україні, 2015 рік, тис. га
Джерело: Побудовано авторами за даними: [4, с. 189].
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Потенціал екологічного підприємництва у співпраці з національними
природними парками залежить від ефективного менеджменту, часто базованого
на людському чиннику. Найбільш успішними у цьому плані є такі природні
парки в Україні, як Карпатський, Шацький, Нижньодністровський,
Гетьманський, парк «Подільські Товтри», «Синевир», «Сколівські Бескиди»,
«Гуцульщина» та ін. Дані просторові утворення повинні включатись в екологоекономічні відносини не лише з погляду обмеження людської діяльності в їх
межах, але й з метою участі в реалізації інвестиційних проектів без
спричинення шкоди природним ресурсам.
Зовсім незвіданим напрямом роботи в Україні є створення екоскансенів.
Такі вже є навіть у сусідній Польщі, як правило, спеціалізуючись на різних
експозиціях сільськогосподарської техніки, способів організації людського
життя у минулому. В Україні такі екоскансени доцільно розвивати на основі
залишених колгоспних господарств, поки ще повністю не зруйнованих.
Отже, екологічне підприємництво є перспективним напрямом
господарювання у багатьох сферах та з різною концепцією – ресурсоощадною
чи
ресурсозаміщуючою.
Великі
переваги
успішного
екологічного
підприємництва дають різні форми міжінституційної співпраці. У розвинених
державах поширюються сучасні способи таких взаємодій, що потребує їх
вивчення та обґрунтування можливостей адаптації в Україні. Дана тематика
буде предметом подальших досліджень автора.
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ECONOMIC RATIONALE FOR STATE AID CONTROL
From economist’s point of view, state aid is aimed to enhance efficiency or
enhance equity. Enhancing efficiency is about expanding the size of an economic
output pie, while enhancing equity is related to fair distribution of this pie. Output
redistribution is rather policy judgement field, and economists usually are focused on
efficiency in terms of market failure fixing. At the same time state aid is an
intervention to the market, which may result in distortion to competition. Let’s have a
closer look on distortion to competition from economic prospective.
Keywords: state aid, market failure, economic rationale of state aid.
1. What does distortion to competition mean in economic terms?
Distortion to competition usually takes place in case of granting a selective
advantage to the firm. Some may say that granting selective advantage is unfair.
However, unfairness is not relevant to assessment whether state aid is good or bad.
Focal point in state aid control is market failure and market efficiency, not unfairness.
2. Definition of a market failure
It worth noting that distortion is not negative per se as it can result in both
negative and positive effects. Most economists agree that state aid can solve or soften
the market failure. Let’s define the market failure as an opposite to perfect
competition concept. Under perfect competition, resources are allocated effectively,
no state intervention is needed. Yet, perfect competition concept is based on certain
assumptions, thereof free entry, big number of suppliers and customers, perfect
information. In real life these assumptions are often not met. As a result, productive,
dynamic and allocative efficiency is not achieved in the market. In economic
literature such situation characterized as a market failure.
However, the situation when market delivers efficient, though not politically
desired results, in economic theory is not considered as a market failure. For
example, hourly bus service from Oxford to London airports may not be profitable. In
case when costs exceed the revenues or market does not provide the service on a
socially acceptable price, government needs to define as services of general economic
interests.
3. The role of state aid in solving or mitigating market failure
Market failures could be broadly classified as follows:
- market power
- external effects (or externalities)
- transaction costs and information problems.
Let’s briefly describe the role of state in addressing each type of market failures.
3.1. Market power
The market power is an ability of firms to profitably and sustainably increase
prices above the competitive level. Having substantial degree of market power, a
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company is able to restrict output and increase prices (certain situations of monopoly,
oligopoly and collusion). As a result, allocative efficiency would be lessened, and
market fails. Another type of market failure is related to economy of scale, which can
lead to a market with “naturally” incomplete competition, in particular due to
substantial fixed costs (network industries, gas, electricity etc.). Usually this type of
market failure does not require the need for state aid. Government may wish to
address it with competition law and natural monopolies’ regulation. However, on a
market not to be considered as fully efficient, state aid may be granted to smaller
players in order to allow them to enter the market.
3.2. External effects
Externalities arise when behavior of one company, not directly related to another
(external) parties, affects them in a positive (external benefits) or negative (external
costs) way.
Negative examples are: CO2 emissions that occur in the course of power
production (pollution), standard races, depletion of common resources.
Positive externalities may be illustrated by knowledge spill-over generated by
investments and R&D, public goods, network effects etc.
Another example of externalities is public goods.
3.3. Transaction costs and asymmetric information
Transaction costs are costs, incurred in undertaking an economic exchange.
Among them: due diligence, search and information costs, monitoring costs,
contracting costs, enforcement and contingent litigation costs. In economic theory it
is used to assume that transaction costs are not material. However, in case if such
costs are high in comparison to the size of a transaction, the market failure may occur
due to inefficiency.
4.
State aid control system
State aid control system allows governments to choose the “good” – the most
optimal – scheme of providing state aid in terms of:
• Proper assessment of the market failure;
• Selection of the most appropriate form of aid (lump-sum, interest and tax
relief, loan guaranties etc.) to solve the particular market problem, as well as
estimation of necessary amount of aid;
• Determination if state aid is the most favorable funding than a private sector
(market economy operator principle);
• Check, in particular, if the aid has enough incentive for the undertaking to
ensure that the objective of aid is achieved and results in an overall positive balance
between repairing the market failure and negative impact on competition (balancing
test);
• Proper assessment of common interests and conditions to be met by services
of general economic interests.
Summary. Economic rationale behind state aid is to solve or mitigate a market
failure. As described in abovenmentioned examples, market failure moves the market
away from the optimum equilibrium and thus inefficiency occurs. Therefore
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government interaction in form of properly designed state aid is aimed to move the
market towards the optimum equilibrium. This implies that good aid reduces
distortions to competition, rather than creating them.
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ПЕРЕВАГИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ МОЛОКА ТА
МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ
Проведено аналіз діяльності вітчизняних підприємств на ринку молока і
молочної продукції; визначені перспективи функціонування відповідного ринку
та здійснено короткостроковий прогноз обсягу виробництва молока в Україні
за допомогою поліноміальної трендової моделі.
Ключові слова: ринок молока, поліноміальний трендовий прогноз,
внутрішній продовольчий ринок.
Вітчизняний ринок молока і молочних продуктів споконвіку відрізнявся
високою якістю та забезпечував населення життєво необхідними продуктами.
Він є однією з найважливіших складових агропродовольчого ринку країни.
В Україні є всі передумови для розвитку ринку молока та молочної
продукції: сприятливі ресурси, кормова база, інфраструктура, розвинена
селекція, племінної фонд, трудові ресурси та ін. Однак, аналіз господарської
діяльності цієї галузі в 2015 році доводить, що молочно-товарні ферми
працювали в найгірших умовах за останнє десятиліття. Результати Державної
служби статистики констатували зменшення поголів'я великої рогатої худоби
на 12% за останні два роки. Промислове виробництво молока в загальному валі
отриманого продукту в Україні не перевищує 26%, а решта – молоко, придбане
від домогосподарств населення. За даними Державної служби статистики,
станом на 1 лютого 2015 р. в господарствах населення утримувалось близько
1747,8 тис. Голів поголів'я корів, де їх чисельність становила на 6,7% менше,
ніж на аналогічну дату 2014 року, тоді як в сільськогосподарських
підприємствах налічується майже в 3,3 рази менше тварин в порівнянні з
приватними домогосподарствами, а саме 528,0 тис. голів (-6,4% до минулого
року) [1]. Якщо на наступні роки динаміка скорочення поголів'я тварин
збережеться при нинішній структурі виробництва, то розраховувати доведеться
тільки на приватний сектор, стан якого також залишає бажати кращого. Про це
свідчить досить низький рівень споживання продукції в країні – 215-220 кг в рік
на людину.
Також за останні роки суттєво змінилося співвідношення в структурі
надходжень молока на переробні підприємства між дрібними приватними
господарствами та підприємствами, що працюють з використанням
індустріальних технологій. Так, з більш 4600000 т молока, яке надійшло в 2014
р. на переробку, близько 52,3% отримано від сільськогосподарських
підприємств, тоді як 37,4% – від господарств населення, а решта – з інших
каналів поставки [2].
Проведемо аналіз динаміки зміни обсягу виробництва молока в Україні за
2010-2015 роки за допомогою побудови лінії тренду двома способами і
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прогнозування майбутніх показників на 2016-2017 роки за допомогою обраної
моделі тренда. Використаємо дані Державного управління статистики України.
Таблиця 1
Обсяг виробництва молочної продукції в Україні
2010
2011
2012
Рік
Виробництво
11248,5 11086,0 11377,6
молока, тис. т.
Розроблено автором за даними [1].

2013

2014

2015

11488,2

11132,8

10615,4

Виходячи зі статистичних даних які лягли в основу розрахунків, були
побудовані лінійні і поліноміальної лінії тренду та визначені коефіцієнти
апроксимації. При порівнянні коефіцієнтів апроксимації визначено, що для
лінійної і поліноміальної моделі коефіцієнти склали відповідно 0,2606 і 0,7471.
На основі проведеного аналізу ринку молока і молочної продукції, а також
після вивчення тенденцій зміни поголів'я рогатої худоби можна зробити
висновок про спадну моделі тренда. Більш точно спадний тренд відображає
поліноміальний трендовий прогноз.
Проведемо прогноз обсягу виробництва молока в Україні за допомогою
поліноміальної трендової моделі на 2016-2017 роки (рис. 1).

Рис. 1 - Поліноміальна трендова модель на 2016-2017 рр.
Відповідно до поліномінальної трендовим прогнозом обсяг виробництва
молочної продукції в Україні на 2016 та 2017 років року приблизно складуть
відповідно 10139 тис.т. і 9432 тис.т. продукції.
У 2015 році з усієї кількості закупленого молока від господарств населення
питома вага вищого сорту складала лише 0,1%, першого – 11,8%, а другого і
несортного – відповідно 83,6 і 4,5%. Сільськогосподарські підприємства
реалізували 9,2% молока екстра класу, 33,8% вищого сорту, 51,5% першого,
другого і несортне – відповідно лише 5,3 і 0,2%. Також слід звернути увагу на
той факт, що від господарств населення по всьому переданого на переробні
підприємства молока тільки 47,4% його обсягу надійшло охолодженим до 10°
С, тоді як від сільськогосподарських підприємств – 71,7%. Відповідно, ціна 1 т
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молока становила 2424,9 грн. і 3498,8 грн. Тобто різниця майже 44,3% свідчить
на користь необхідності широкого використання систем охолодження молока
та механізованого доїння, в тому числі використання в господарствах
населення як мінімум, індивідуальних доїльних установок [3].
Основним ринком збуту молока і молочних продуктів в Україні
традиційно
є
внутрішній
продовольчий
ринок
та
експорт.
Одним з основних каналів збуту молока є переробні підприємства, які
закуповують сьогодні близько 42% всього виробленого в країні сировини [4].
Скоротився експорт молочної продукції країни. Це особливо стосується
твердих сирів. Поряд з цим, основними споживачами молочної продукції
залишаються Казахстан, Грузія і Молдова. З 2016 року укладені торговельні
угоди на ринках Єгипту, ОАЕ, Китаю, В'єтнаму і Бангладеш. Вихід на
європейські ринки незначний, що пов’язано з відсутністю відповідної якості
вітчизняної продукції.
При аналізі конкуруючих підприємств – виробників галузі доцільно
відзначити, що на ринку молочної продукції в Україні діє ряд великих,
конкуруючих між собою компаній, основні з яких мають перевагу, адже
займають лідируючі позиції в певних нішах. За даними на початок 2015 року
найбільш великим виробником молочної продукції виступає компанія «Данон»,
річний дохід якої складає більше 2,5 млрд. грн. На другому місці «Терра-Фуд» з
річним доходом близько 2,3 млрд. грн. Замикає трійку лідерів компанія
«Техмолпром», дохід якої за рік досяг 1,7 млрд. грн. [5].
Висновок:
виробництво молока можна зробити
прибутковим
конкурентоспроможним видом агробізнесу, проте цей процес є тривалим і
вимагає інвестиційних витрат. Перш за все, в реконструкцію приміщень ферм і
якісне поліпшення породного складу молочного стада, а також модернізацію та
оновлення доїльних систем і устаткування для оптимізованої годування тварин.
Перевагу при переробленні і збереженні молока необхідно віддавати якості
продукції. Тому виникає потреба у співпраці з промисловим комплексом, а
саме – налагодженні виробництва техніки та обладнання, що можуть бути
використані малим і середнім бізнесом та домогосподарствами. До цього ж
доречно окреслити провідні заходи щодо покращення виробництва молока та
молочної продукції, з метою відповідності існуючим світовим стандартам
якості.
Список використаної літератури
1. Державна служба статистики України [Електронний ресурс] – Режим
доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
2. Молоко і молочні продукції [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://technotest.com.ua/moloko-i-molochnye-produkty.html
3. Особливості ринку молока в Україні. Виробництво і споживання.
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
342

МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
http://koloro.ua/blog/issledovaniya/os
obennosti-rynka-moloka-v-ukraineproizvodstvo-i-potreblenie.html
4. Радько В.І. Трансформація структури виробництва молока в сучасних
умовах / В.І. Радько [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/6.1/223/pdf
5. Украгроконсалт [Электронный ресурс]. – 2016. – Режим доступа:
http://www.ukragroconsult.com/

343

ПАРАДИГМАЛЬНІ ЗРУШЕННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ ХХІ СТ.
М.М. Ванишвили, д-р экон. наук, проф.,
Н.М. Ванишвили, д-р экон. наук, ст. преп.,
Грузинский Технический Университет (Тбилиси, Грузия)
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ БАНКОВСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: АНАЛИЗ И ОБОБЩЕНИЕ
В статье, на базе изучения новейших литературных источников,
рассмотрен такой важный вопрос экономической науки и хозяйственной
практики, как зарубежный опыт инвестиционной банковской деятельности.
На основе уточнения понятийного аппарата инвестиционной банковской
деятельности,
осуществлен
системный
анализ
опыта
работы
инвестиционных банков США, Франции, Германии и Японии и сделаны
соответствующие обобщения. На базе изучения зарубежного опыта
инвестиционной банковской деятельности сделан вывод о том, что для
успешной деятельности инвестиционных банков Грузии решающее значение
имеет улучшение их организационной структуры и укрепление нормативноправовой базы.
Ключевые слова: секьюритизация, инвестиционные банки, эмиссия,
андеррайтинг, корпоративное кредитование.
Инвестиционный банк, несмотря на свое название, не относится к
традиционному банковскому институту и соответственно кредитной системе,
определяется как специализированный банковский институт, который
осуществляет финансирование и кредитование инвестиций. Такие банки
являются важным элементом секьюритизации кредитной системы (англоамериканская модель), которые основаны на институтах и инструментах
фондового рынка, в которых основной формой привлечения ресурсов являются
эмыссия акций и размещения долгового обьязательства.
Усиление финансовой глобализации, быстрый рост и регулирование
финансовых рынков, новых банковских технологий и финансовых
инструментов
обусловило
явное
доминирование
данной
модели
финансирования экономики на инвестиционные операции.
Развитие специализированных финансовых институтов и их вторжение в
устаревшие банковские ниши, а затем в результате слияния, которое было
связано с финансовым и корпоративным сектором, привело к стерению границ
между банковским и небанковским рыночными секторами. В течении
десятилетий за рубежом в таких условиях отмечалось усиление позиции
инвестиционных банков, в котором объединялись функции брокера,
инвестиционной фирмы и класического банка.
Исследование показало, что типичный инвестиционный банк
характеризуется следующими признаками: андеррайтинг и торговля ценными
бумагами. В то же время, деятельность инвестиционных банков в разных
странах различаются, в зависимости от круга задач, которые предстоит решить,
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что связано с особенносеями рынка ссудного капитала и специфических
законодательных особенностей отдельных промышленно развитых стран [1].
Инвестиционный
банк
США
является
классическим
типом
инвестиционного банка, основной функцией которого является ведение
эмисионных переговоров промышленно-торговими предприятиями по випуске
новых акций и облигаций таких программ и технической подготовки на рынке
ценных бумаг и их размещение на части обязательства покупки, который не
будет без квитанции.
Характерной чертой накопления денежного капитала инвестиционнимы
банками США является привлечение сбережений не только от богатого слоя
населения, но и от владелцев малого бизнеса, фермеров, хорошо оплачиваемых
рабочих и служащих. Американские инвестиционные банки по количеству
накопления капитала являются характерной чертой населения, а не только
богатые слои, но и в том числе использования с низким уровнем дохода
небольших инвестиций – владельцы малого бизнеса, фермеры, относительно
хорошо оплачиваемый рабочим и служащим – по привлечению сбережений.
В Европейских странах такого резкого разделения между коммерческими и
инвестиционными банками не существует. Так, например, инвестиционными
операциями в Великобритании традиционно заняты торговые банки, которые
первоначально были сформированы в акцептные дома, которые постоянно
расширяют спектр услуг, чтобы предложить банку финансирование внешней
торговли, корпоративное кредитование заемщиков, управление инвестициями,
операции на валютном рынке и рынке драгоценных металлов.
Инвестиционные банки Франции осуществляют финансирование и
кредитование, работающих в качестве специальных кредитных учреждений.
Эти категории банков включают в себя: (1) частные банки, которые
специализируются в области финансового консультирования, управления
недвижимостью, международном движении капитала, в котором ведущее место
принадлежит La Bangue Eropeenne de Paris; (2) промышленные банки, которые
делятся на коммерческой банки, которые участвуют в деятельности
промышленных предприятий и на долгосрочные и среднесрочные кредитные
банки, которые выдают кредиты и привлекают вкладчиков, а также
распределяют государственные субсидии и выдают кредиты на 7-15 лет, давая
гарантии на кредиты.
В Германии инвестиционные банки, как независимые институты, не нашли
распространения. Здесь в универсальных банках сочетаются краткосрочные и
долгосрочные инвестиционные операции. Ведущее место на рынке долгового
капитала занимают Гросс-банки (Deutsche Bank, Commerzbank, Dresdner Bank),
каждый из которых возглавляет крупнейший промышленный концерн страны в
слиянии, возникающих финансово-промышленной группы.
В Японий специализированое кредитование проводится государственными
и частными банками. Так, например, кредитованием промышленности,
строительство, энергетики, транспорта занят Японский банк развития (Japan
Bank of Development), который занимает второе место по объему кредитов в
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государственных кредитных учреждениях. Кредитование объекта, как правило,
включает устройство для приобретения, модернизации и ремонта. Банк несет
ответственность за сектора экономики льготного кредитования (низкие
проценты, и менее чем за один год), в кредитование которых частные банки, по
ряду причин (риск эксплуатации, капиталаэмкость, длительность оборота
капитала, убыточность производства и т.д.), менее заинтересованы.
Значительная разница между банковскими кредитными процентными ставками
и рынками заемного капитала на выгодных условиях покрываются за счет
государственного бюджета. Инвестиции частных банков относятся к категории
долгосрочных кредитов банков, которые в основном финансируются за счет
предприятий, занимающихся инновационной деятельностью с высокой
степенью риска (Industrial Bank of Japan, Long Term Credit Bank, Nippon Credit
Bank).
Инвестиционные банки работают по теории финансового посредничества,
предметом которого является функции, цели и рабочие механизми финансового
посредничества. Экономика эффективного распределения ресурсов для
решения идеи инвестирования на основе уменшение риска капиталовложений и
увеличения альтернативных видов финансовых активов была признана А. Пигу
и в дальнейшем была разработана в трудах Р. Голдсмита, Дж. Герли, Е. Шоу,
У, Зилбера, Х. Патрика, Б. Фридмана, И. Шумпетера [2].
Истории создания инвестиционных банковских учреждений связано с
развитием кредитной системы США, где финансовые посредники, которые
позже сформировали инвестиционные банки, начиная с 1840 года. Понятие
“investment banking” появились позже – в 80-х годах ХIХ века. Новый вид
бизнеса связан с возникновением промышленной революции в США. На
границе ХVIII-го и XIX веков, американские компании традиционно
финансировались тайными источниками, так что посредники были не нужны.
Впоследствии промышленного бума и развития транспорта на финансирование
расширяется спрос, этот процесс стал импульсом для появления новых видов
финансовых посредников, под названием андеррайтинг – гарантирование
первичного размещения ценных бумаг, в том числе, привлечение средств
иностранных инвесторов.
В начале 20-го века инвестиционная банковская деятельность практически
приняла современные формы: создаются ассоциации инвестиционных банков,
формируются основы государственного регулирования и регламентации
инвестиционной банковской деятельности. В 20-е годы американский
фондовый рынок развивается динамично, основным источником дохода
инвестиционных банков стала спекуляция ценными бумагами на
развивающихся рынках.
Следует отметить, что модель современных инвестиционных банков,
сформировался в США с помошью деления кредитных институтов на
коммерческие и инвестиционные, чтобы преодолеть этап Великой депрессии. В
1933 году, Законом Глас-Стигаля, который существовал еще до 1999 года, в
кредитной системе США официально укрепился институт инвестиционного
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банка. Для коммерческих банков официально были запрещены операций с
ценными бумагами, в то время для инвестиционных банков были введены
ограничения на коммерческие банковские операции, которые, в целом, были
направлены на уменьшение банковских рисков. В результате этих изменений
была удален из интересов один фундаментальный конфликт, который попрежнему является универсальным банком в условиях, когда они выстраивают
единовременно как инвестор, и как заемщик (получатель инвестиций).
Инвестиционные банки сыграли решающую роль в экономике США,
структурные преобразования в преддверии 70-80-х годов ХХ века. С начала
1990-х годов, американская администрация проводит государственную
политику стимулирования экономического роста – политика «дешевых денег»,
которая,
соответственно,
усиливает
стимулирование
спроса
на
андеррайтинговых
услуг
и
обеспечивает
повышение
доходности
инвестиционных банков.
С начала ХХІ века развитие инвестиционных банков стимулировали:
концентрация промышленных корпораций Европейского Союза, увеличение
ликвидности Европейского рынка ценных бумаг принятием в обороте евро и
дальнейшей концентрации торговых обменов; расширение клиентур за счет
развивающихся стран; увеличения спроса на обслуживание активов
пенсионных фондов и услуг личного управления.
С учетом всех этих факторов, инвестиционный банковский бизнес в США
значительно усилили институциональные изменения: принятие закона ГрэмЛича-Влаила в 2000 году и регулирование и распространение соглашения
надзора банковской системы, подготовленных Базельским комитетом «Базель
2». Закон Грэм-Лича-Влаила дал импульс либерализации слияния банковского
сектора и укрепил позиции создания банковских холдинговых компаний.
«Базель 2» непосредственно связан с противостоянием на частном рынке
ценных бумаг двух моделей регулирования банковских операций –
либеральной европейской и американской. По версии «Базель 2», если банк
приобретает пакет акций промышленного предприятия, точно по стоимости
этого пакета уменьшается нормативний капитал банка, который контролирует
регулирующий орган.
В долгосрочный период и, особенно, в последние годы, инвестиционные
банки убедительно доказывают свое место как эффективного финансового
учреждения для привлечения капитала и реструктуризации бизнеса. Острый
спрос на инвестиции в экономике Грузии придает актуальность развитию
такого института в нашей стране. Для успешной деятельности инвестиционных
банков важное значение имеет совершенствование организационной структуры,
принятие
во
внимание
конкретных
рисков,
усовершенствование
законодательной базы. В то же время, очень важно поддерживать прогресс,
достигнутый в макроэкономике, переход банковского сектора на
международные стандарты, которые, в конечном счете, будут способствовать
ускорению развития банковского сектора Грузии.
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РИНКОВА ВЛАДА ТА СУСПІЛЬНИЙ ДОБРОБУТ: ВПЛИВ РЕКЛАМИ
Актуалізується проблема впливу ринкової влади, сформованої за рахунок
витрат на рекламу, на суспільний добробут. На основі методологічних підходів
з позиції ринкової рівноваги та добробуту суспільства (модель Беккера-Мерфі),
з погляду рівноваги споживача (модель Тремблай-Поласки), з рівноважної
позиції виробника (модель NEIO) виявлено суперечливий вплив реклами на
ринкову владу та суспільний добробут. Визначено особливості практики
“product hopping” та значення реклами генеричних продуктів.
Ключові слова: монопольна влада, суспільний добробут, реклама,
“product hopping” .
Питання потреби в оцінці ринкової влади є дуже важливою сферою
теоретичних та емпіричних досліджень. Адже чим вищою є ринкова влада
фірм, тим ширшою є можливість формування втрат суспільного добробуту.
Реклама продуктів дозволяє споживачам отримувати важливу
інформацію про різноманітність продуктів та ціни на ринках певних товарів та
послуг, а також виробникам та продавцям продуктів для розширення каналів
збуту, щоб впливати на споживчі переваги та, як наслідок, на попит на ринку,
більш ефективно впроваджувати конкурентні стратегії. Будучи широко
розповсюдженим методом нецінової конкуренції вона спрямована на
збільшення обсягу попиту на продукти певної марки, поліпшення репутації
компанії, покращення іміджу та, відповідно, залучення нових споживачів своєї
продукції, створення бар’єрів для вступу у галузь конкурентів, формування
ринкової влади. Таким чином, зрозуміло, що найбільша ефективність реклами
спостерігається на ринках диференційованих продуктів, де виникають і стають
актуальними поняття «торгова марка», «марка», «імідж компанії».
Більш доказовим у дослідженні наслідків застосування нецінових методів
може бути розкриття механізму формування суб’єктивної вертикальної
диференціації продукту та зміцнення монопольної влади шляхом використання
реклами на основі вже існуючих підходів: з позиції ринкової рівноваги та
добробуту суспільства (модель Беккера-Мерфі); з погляду рівноваги споживача
(модель Тремблай-Поласки); з позиції рівноваги виробника (модель NEIO). У
рамках запропонованої методології ми спробуємо визначити можливість
впливу реклами продуктів на суспільний добробут.
На основі моделі Беккера-Мерфі [1], було доведено, що зростання ціни
внаслідок застосування реклами негативно впливає на суспільний добробут,
оскільки призводить до втрат надлишку споживача. З іншого боку доведено, що
зростання цін як прояв монопольної влади, яка відхиляє ціну від рівня
349

ПАРАДИГМАЛЬНІ ЗРУШЕННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ ХХІ СТ.
граничних витрат, також негативно відбивається на добробуті. Виникає логічне
припущення про наявність зв’язку між монопольною владою та рекламою.
Дослідження цього зв’язку має відбуватися, по-перше, з позиції споживача, що
розглядає рекламу як ознаку диференціації продукту; по-друге, з позиції фірми,
що використовує рекламу для збільшення розриву між Р та МС.
Модель Тремблай-Поласки [3]. Вибір стратегії реклами та встановлення
ціни відбувається на основі аналізу поведінки споживача. У цій моделі
показано перехід від абстрактної ситуації ринкової рівноваги до аналізу
поведінки споживача з метою встановлення залежності між рекламою та ціною.
Дійсно, рішення про рекламу приймається не абстрактним ринком у стані
рівноваги, а фірмами – максимізаторами прибутку. Щоб мати можливість
підвищити ціни та збільшити прибуток, для диференціації продукції
(горизонтальної та вертикальної) і зменшення еластичності попиту фірми
застосовують рекламу. Реклама як метод нецінової конкуренції має важливу
специфічну рису – вона впливає на сприйняття продукту споживачем. У галузі,
де виробляється однорідна продукція, реклама здатна сформувати
горизонтальну чи вертикальну диференціацію. У моделі Тремблай-Поласки
розглядається закрита дуополістична галузь з фізично однорідною продукцією
(ліки, що виробляються за однаковою формулою).
З огляду на практику «hopping product» [2] бачимо, що вертикальна
диференціація продукту має у своєму підґрунті не тільки і не стільки рекламу.
Важливу роль відіграють інші чинники, які дають можливість випередити
конкурентів на першому кроці, або навіть ще до нього. Такими чинниками
можуть бути як інтуїція підприємця, що створює бренд ще до появи продукту,
так і піонерні винаходи, захищені на певний час правом інтелектуальної
власності. Тоді реклама виступає скоріше не як причина вертикальної
диференціації та інструмент, що дозволяє створити монопольну владу й
підвищити ціну, а як елемент оптимальної стратегії фірми на етапі n, за умов,
які склалися по завершенню етапу n-1.
Модель NEIO характеризує залежність між ціною та рекламою з позиції
фірми, яка за рахунок реклами намагається збільшити розрив між Р та МС
(безвідносно до суб’єктивної вертикальної диференціації) [4]. Зрозуміло, що
коли застосування реклами не дозволить досліджуваній фірмі разом із
підвищенням ціни запобігти скороченню обсягів пропозиції, оцінки впливу
реклами на добробут суспільства зміняться на протилежні. Перевірити це
можна тільки емпірично.
Якщо ми постулюємо, що реклама не має корисності для індивіда, то
будь-яке зростання ціни вище рівня мінімальних виробничих витрат, нехай
навіть воно лише покриває витрати на рекламу, оцінюється як негативне з
позиції суспільного добробуту. Але, обмін що відбувається (навіть якщо з
позиції ринку він рівноцінний), має позитивну корисність і забезпечує
зростання добробуту учасників обміну. Інакше він не відбувся б. Таким чином,
якщо споживачі таки купують рекламовану продукцію за вищою ціною, це їх
вибір, і реклама має позитивну корисність (не залежно від того, знайшла
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економічна наука інструменти для її вимірювання, чи ні). Єдиним винятком з
цього принципу є чиста монополія, яка робить вибір індивіда абсолютно
безальтернативним, коли він не може обирати бренд «з рекламою» чи «без».
Тоді справа не в рекламі, а в інших бар’єрах, які закріплюють
безальтернативність. Але якщо існує тільки не природна монополія з обсягом
виробництва понад ефективну межу, то розширення обсягів випуску хоча б
однієї фірми в галузі завдяки рекламі, без скорочення випуску інших, наближає
суспільство до оптимуму добробуту, а не віддаляє його від нього.
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СУЧАСНІ НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНЦІЇ НА
ВНУТРІШНЬОМУ РИНКУ КРАЇНИ
Розглянуто проблеми зовнішніх загроз та викликів, які виникають під
впливом прогресуючої глобалізації на формування конкуренції на внутрішньому
ринку. Визначено причини та наслідки перевищення обсягів імпорту над
внутрішнім виробництвом. Обґрунтовано необхідність і шляхи реалізації
активної торговельної політики, спрямованої на реалізацію завдань
імпортозаміщення, яка має стати рушієм модернізації та інноваційного
розвитку національного виробництва.
Ключові слова: імпорт, внутрішній ринок, імпортозаміщення, зовнішній
ринок, конкурентоспроможність, експортна орієнтація, лібералізація,
глобалізація.
У сучасних умовах рівень розвитку конкуренції на внутрішньому ринку
залежить не тільки від економічних, політичних, соціальних та інших факторів,
які сформувалися в національній економіці, але й, значною мірою, від
характеру та масштабів зовнішніх загроз та викликів, які виникають під
впливом прогресуючої глобалізації. Відкритість національної економіки
посилює вразливість внутрішнього ринку від коливань зовнішньої
кон’юнктури. Відтак, виникає потреба зниження імпорту на внутрішньому
товарному ринку, забезпечення позитивного впливу імпорту на виробництво,
зміцнення на цій основі конкурентоспроможності вітчизняної економіки.
Теоретичні та практичні аспекти проблеми розвитку внутрішнього ринку є
об’єктом досліджень вітчизняних науковців – В. Базилевич, Г. Філюк,
В. Точилін, які відводять ключову ролі внутрішньому ринку для довгострокової
економічної стабілізації України в контексті розвитку світової економіки.
Дослідженню місткості внутрішнього ринку та її імпортної складової
присвячено праці М. Скрипниченко, Л. Стрижкової, М. Якубовського.
Питання впливу лібералізації торгівлі в глобалізованій економіці на
розвиток національного ринку залишається дискусійним. З одного боку,
лібералізація здійснює позитивний вплив на розвиток національних ринків,
оскільки сприяє:
1) ліквідації різниці між внутрішнім виробництвом та споживанням, що
дозволяє виробляти найрентабельніші для економіки певної країни товари, а
певну частку споживчих потреб країни задовольняти на основі зовнішнього
ринку;
2) загостренню конкуренції між національними та зарубіжними
товаровиробниками, активному освоєнню національного ринку іноземними
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компаніями з великим досвідом ефективної маркетингової діяльності. Наявний
на внутрішньому ринку імпорт створює певну конкуренцію для вітчизняних
товаровиробників, спонукаючи їх виробляти продукцію більш якісну, з
меншими витратами. Асортимент продукції оптимізується відповідно до
запитів споживачів;
3) зниженню цін (тарифів) на товари та послуги (вільний імпорт таких
товарів і послуг означає, що ціни на них в середньому є нижчими від тих, які
були за умов виробництва всіх товарів і послуг всередині країни);
4) зниженню ризиків чутливості внутрішнього ринку до коливань
вітчизняного виробництва товарів і послуг (на основі збільшення імпорту,
обсяг споживання цих товарів і послуг коливатиметься не так помітно, як їх
виробництво).
Разом з тим, лібералізація зумовлює значні проблеми в умовах глобалізації
для розвитку конкуренції на внутрішньому ринку, оскільки сприяє
безперешкодному просуванню на внутрішній ринок імпортної продукції та
зростанням її частки у структурі імпорту. Особливої актуальності це набуває з
огляду на підписання у березні 2014 р. політичної частини, а у червні 2014 р.
економічної частини Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, що
вимагатиме від українських товаровиробників підвищення якості та
конкурентоспроможності вітчизняних товарів з метою виходу на нові
європейські ринки. Саме на ринках непродовольчих товарів спостерігається
значне переважання імпортної складової. У цьому сегменті споживчого ринку
тенденція збільшення імпортованої продукції спостерігається за більшістю
товарних позицій не тільки високотехнологічних, але й практично за всіма
видами продукції легкої промисловості. Аналіз чинників, які впливають на
конкурентоспроможність вітчизняних товарів свідчить, що підприємства
працюють з імпортною сировиною, матеріалами та устаткуванням, які
формують 65–80 відсотків собівартості продукції. Водночас, витрати на оплату
праці становлять лише 10–20 відсотків у собівартості продукції. Вітчизняне
виробництво переважно не в змозі випускати конкурентоспроможну за якістю
продукцію, а відтак, має місце ситуація, коли за рахунок імпортованої
продукції задовольняється 94,3 % внутрішнього попиту в одязі та 96,9 % у
взутті [1].
Водночас розширення споживчого попиту на товари є об’єктивним явищем
і повинно сприяти розвитку внутрішнього ринку країни, а не розвитку інших
країн.
У
доповіді
Всесвітнього
економічного
форуму
про
конкурентоспроможність національних економік у 2015–2016 рр. виділено такі
причини: корупція, обтяжливе податкове законодавство, високий рівень
зовнішніх запозичень та інфляція. До цих чинників вітчизняні науковці
додають: високий обмінний курс гривні та невигідні умови вступу до СОТ, що
стимулює надходження імпортної продукції на внутрішній ринок і стримує
внутрішнє товарне виробництво. В Україні продовжує відбуватися поступова
втрата вітчизняними виробниками багатьох сегментів внутрішнього ринку
товарів, що пов'язано не лише із воєнними діями, а з значними структурними
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деформаціями в національній економіці та низькою конкурентоспроможністю
підприємств в умовах відкритості економіки та вступу до СОТ. Низька
ефективність інституційних компонент у системі регулювання імпорту товарів
поступово призводить до втрати окремими галузями економіки
конкурентоспроможності навіть на внутрішньому ринку [2, c. 143;154].
Так, протягом
останніх років на національних ринках країн, які
розвиваються, вагомою загрозою є ввезення контрабандної та фальсифікованої
імпортної продукції, що створює нерівні умови конкуренції для тих
вітчизняних виробників, які працюють відкрито і прозоро. За даними експертів
частка контрабандної продукції на внутрішньому ринку складає біля 70%
ринку. До країн, що здійснюють найбільш агресивну політику щодо експорту
власних товарів належать країни Південно-Східної Азії, особливо Китайська
Народна Республіка [3].
Ще одна проблема – це торгівля товарами «секонд-хенду». На території
України завезення уживаного одягу набуває дедалі більшого поширення.
Масове ввезення з країн ЄС в Україну товарів так званої групи «секонд-хенд»
майже без оподаткування та в якості гуманітарної допомоги призвели до
поглиблення «тінізації» ринку України. Найчастіше, такий одяг ввозиться як
гуманітарна допомога країнами «донорами». Незважаючи на зміну механізму
визнання товарів гуманітарною допомогою відповідно до внесених змін до
Закону України «Про гуманітарну допомогу» обсяги імпорту цих товарів
залишаються значними [4]. Найбільшими країнами–імпортерами цієї групи
товарів виступають: Велика Британія – 45-55%, Німеччина – 13-20%,
Нідерланди – 8-13%, Польща, Швейцарія та ін. Так, протягом 2015 року у зоні
діяльності лише Чопської митниці Міндоходів у вільний обіг оформлено 1100
тон одягу та інших виробів, що використовувалися загальною вартістю 964 тис.
грн. [5]. Значні обсяги «секонд-хенду» та контрабанда товарів відомих фірм
створює неконкурентні умови для вітчизняних товаровиробників.
Крім того, трапляються випадки, коли імпортні товари за якістю є гіршими
від вітчизняних, але за ціною значно дешевші, тому успішно конкурують з
українською продукцією. Проблема підтримання оптимальних співвідношень
між обсягами вітчизняних та імпортних споживчих товарів на ринках країн з
транзитивною економікою, у тому числі і України, залишається гострою і
невирішеною.
З огляду на це, необхідною умовою розвитку сфери товарного обігу є
ефективний захист внутрішнього ринку від неофіційного імпорту. Такий підхід
слід погоджувати з участю України в СОТ, основною вимогою якої є
лібералізація зовнішньої торгівлі.
Структура товарної пропозиції внутрішнього товарного ринку України
відображає суттєвий тиск з боку імпорту. У цій ситуації національним
державам слід реалізувати активну торговельну політику, спрямовану на
реалізацію
завдань
імпортозаміщення.
Розвиток,
побудований
на
імпортозаміщенні, вимагає розширеного відтворення виробництва тих
споживчих товарів та сировини для їх виготовлення, що раніше ввозилися в
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країну. А для цього необхідно модернізувати виробництво, зменшити вплив
коливань валютного курсу на фінансові показники діяльності підприємства,
створити додаткові робочі місця. Основою розвитку конкуренції на
внутрішньому ринку повинна стати конкурентоспроможна вітчизняна
продукція.
Залежність внутрішнього ринку від зовнішньої торгівлі підкреслює
необхідність державного регулювання експортно-імпортних операцій. При
цьому передбачається достатньо високий рівень захищеності внутрішнього
ринку, зокрема за допомогою тарифних і нетарифних засобів, що дозволить
скористатися перевагами і запобігти недолікам впливу глобалізаційних
процесів на внутрішньому ринку.
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ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОЛОГОЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН У ЛІСОВІЙ СФЕРІ
Доведено, що розвиток інституту власності в лісовому секторі
неможливий без урахування та збалансування інтересів зацікавлених сторін –
держави, територіальних громад, фізичних чи юридичних осіб, регіональних
органів влади та світового співтовариства, а трансформація відносин з
приводу володіння, користування і розпорядження різноманітними об’єктами
власності повинна передбачати вдосконалення специфічних елементів:
об’єктів і форм власності, видів інтересів суб’єктів права власності,
організаційно-правових форм реалізації права власності та управління нею.
Ключові слова: еколого-економічні відносини, лісова сфера, власність,
трансформація, інституціональне забезпечення.
На шляху до подальшої євроінтеграції України виникає необхідність
трансформації інституціональної системи еколого-економічних відносин у
лісовій сфері. В контексті вирішення цього важливого завдання потрібно
зважено підходити до вибору та обґрунтування інститутів такої трансформації,
поступово, еволюційним шляхом змінюючи «правила гри», що забезпечить
поетапність проведення інституціональних трансформацій у системі екологоекономічних відносин. Для мінімізації ризиків загальному впровадженню має
передувати перевірка ефективності нових механізмів та інститутів у
господарській практиці окремого регіону або групи горизонтально чи
вертикально інтегрованих суб’єктів господарювання.
Виникає необхідність формування принципово нової інституціональної
системи еколого-економічних відносин у лісовому секторі, яка б ураховувала
сучасні міжнародні норми, європейські цінності та самобутні національні
традиції його розвитку. Схема формування такої системи, повинна
передбачати
оптимальну
комбінацію
елементів
інституціонального
середовища, що становлять інституціональний базис і надбудову в умовах
перманентного зовнішнього впливу, який пов’язується із глобальними
чинниками розвитку еколого-економічних відносин, їх секторальними
проблеми та регіональною специфікою, пріоритетами національної екологоекономічної політики. Це забезпечить свідоме раціональне оптимальне
поєднання трансформованих базових економічних інститутів та механізмів,
формування ефективного набору норм і правил з урахуванням ризиків
отримання негативних ефектів за критерієм максимізації позитивного
синергетичного ефекту від їх спільної взаємодії в інституціональній системі
еколого-економічних відносин у лісовому секторі.
Інституціональним базисом трансформації повинні стати європейські
норми, цінності, правила організації суспільства та розвитку еколого356
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економічних відносин у лісовому секторі, міжнародні норми реалізації
концепції сталого розвитку, зокрема забезпечення сталого лісокористування, а
також національні традиції, звичаї та правила їх розвитку. До елементів
інституціональної надбудови належатимуть сукупність норм і правил,
економічних механізмів, які мають охопити інституціональні зміни. Об’єктами
трансформації повинні стати такі базові інститути: права власності на лісові
землі; система управління ланками лісового сектору; форми інтеграції та
контрактних відносин суб’єктів господарювання; лісовий ринок як інститут
перерозподілу ресурсів. Одночасно доцільно створити попереджувальну
підсистему з метою виявлення і вчасного запобігання прояву негативних
ефектів (інституціональних розривів і пасток, деформації інституціонального
середовища, опортуністичної поведінки).
На підставі аналізу положень основних міжнародних документів, що
стосуються сталого управління лісами, а також дослідження ступеня їх
імплементації в національному лісовому та природоохоронному законодавстві
можна констатувати, що встановлені цільові й ціннісні орієнтації, норми і
правила поведінки, постулати та підходи до вирішення глобальних світових
проблем, які формують інституціональне забезпечення сталого управління
лісами, не знайшли адекватного відображення у вітчизняній законодавчій і
нормативно-правовій базі. Важливим першочерговим завданням, котре слід
реалізувати на рівні законодавчих і представницьких органів державної влади
всіх рівнів, є законодавче закріплення інституціональних норм і цінностей
сталого
управління
лісами,
які
повинні
сформувати
відповідне
інституціональне забезпечення для здійснення подальших трансформацій
системи еколого-економічних відносин у лісовому секторі.
В теперішніх складних економічних умовах виникає необхідність
формування у процесі такої трансформації інституту власності, який би
враховував інтереси не тільки переважно держави, як це відбувається сьогодні,
а й однаковою мірою всіх інших зацікавлених сторін (приватних власників і
територіальних громад) на різних рівнях [1].
Також особливу увагу пропонується зосередити на інституціоналізації
нових форм тимчасового користування лісовими ділянками і лісами, що
передбачає удосконалення механізмів оренди, концесії, застави, довірчого
управління і сприятиме залученню додаткових інвестицій за рахунок розвитку
державно-приватного партнерства та формуванню інституту ефективних
лісокористувачів.
Отже, по-суті, виникає необхідність парадигмальних зрушень у системі
інституціонального забезпечення еколого-економічних відносин у лісовій сфері
з умонтуванням європейських інститутів у національну модель економічного
регулювання лісокористування.
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BUSINES RISK MANAGEMENT PECULARITIES IN GEORGIA
Due to strategic geopolitical location of Georgia, the leading countries of the
world are becoming increasingly interested in it. They are trying to make our
country's foreign economic policy in accordance with their strategic interests with
indirect methods of pressure. All this increases the level of business risks in Georgia
as macro and mega-level. Therefore, have been revealed business-risk detection and
their management necessity in Georgia.
Key words: potential risk, insurable and non-insurable risks, business
riskmanagement.
There is a very unstable situation for business management in Georgia.
Accordingly, the business of companies operating in our country needs protection, as
the risk in Georgia is inevitable. Managers of companies operating in our country
need to foresee business risks to ensure their business success. But they cannot
predict all kinds of risks. Consequently, there is a chance to succeed only those
entrepreneurs, who can determine the risk level due to their intuition and in case of its
existence to the upper limit, go for a reasonable risk.
The growth of business risks in Georgia have been put on the agenda for the
need to carefully study the realization business projects. Military, political, social and
economic risks are most common in our country. That is why we need to evaluate the
possibility of business protection from these types of risks in our country.
There are different kinds of risk impact in business management in Georgia that
are almost impossible to predict. There are many companies in our country which are
not prepared to predict the different types of natural, political, financial or enterprise
types of risk and their management. There is so much unpredictable business
environment In Georgia that high-level risk factors may arise where it is less likely to
be expected. Business risks are often the most prepared entrepreneurs’ fate. Even the
best insured risk does not guarantee their elimination. Consequently, local insurance
companies can significantly reduce the business risks of firms operating in Georgia.
Due to the high risk of resuming military conflict with Russia or the deepening
of economic turmoil in Russia, local companies have had a great deal of effort to
minimize losses during these risks management, avoidance or risk of collision with
risks. After the acquisition of national independence (1990s), business management
in Georgia has not paid due attention to the management. In fact, the first step in the
first decade of the twenty-first century has been focused on this issue. Methods of
manufacturing risk management were developed.
The monopolization of foreign capital in the fields of attractive (high nominal
profits) investment in Georgia showed that full insurance is not possible from the
risks associated with doing business in our country. This is why the high risk factors
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are predictable and neutralized into the main sphere of business risk management
research in modern Georgia. There are different types of risk in our country. Let's
consider some of them:
There has sharply increased social risk in Georgia, which has different reasons
of origin. One of the reasons is the decline in the social security and work capacity of
the population.
In our country there is a high risk of unemployment (staying unemployed)
related to the employer and the government at the same time. Most of the risk is
taken on himself/herself by the worker, because he/she chooses the profession
himself/herself and cares to improve his/her qualifications. The employer is risking
during production and sale of the product. At the same time, the unemployment level
growth risks the government's threat to social explosion.
There is operating even entrepreneurial (industrial, commercial, financial,
investment and market) risk in Georgia. Entrepreneurial risk emerges when we have
changes in market conjuncture, in case of unforeseen expenses, which is a frequent
occurrence in our country. Commercial risks arise during the sale of goods, unwanted
changes in price and etc. In terms of investment deficit, the level of financial risk has
also increased in Georgia, which is due to the decrease in debt payments. Investment
risks are caused by impairment of the financial portfolio. In addition to financial
risks, market risks increased, which resulted in an increase of bank rate and
devaluation.
In recent years, the disasters such as earthquakes, floods, fires and more have
increased in our country. To deal with this type of risks, for the Georgian business, as
well as the government, is expensive.
As shown above from the analysis, there are many types of business risk in
Georgia. It is interesting to see how much of these risks are managed or the
protection of the business from them. Many risk insurance may be possible but none
of the insurance companies will be insuring any risk. To the uninsured risks belong
market risk (the seasonal cyclical change of prices, the existence of a competitor,
political risk, enterprise risk and so on).
In business-risk management, regardless of what is caused by natural
phenomena or political-economic instability, the key is to predict their correctness
and the existence of an appropriate plan for the moment of the process. This is a
minimization plan that can be reflected on the company in the event of uncontrolled
events in our country.
The main purpose of business management is to foresee the expected risks and
reduce its level of influence on the company. Business-risks Management includes
four stages. These are: 1. Determination of potential risks; 2. their assessment; 3.
Determining management instrument for each risk; And 4. Evaluation of the results
of the selected strategy.
Companies operating in Georgia can insure the property, life, risk related to
legal responsibility (use of car, goods, professional errors, etc.). In our country, it is
impossible for the financial managers to completely change business from financial
loss, at the same time to ensure high levels of profitability, as it should at the same
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time take into consideration the possibility of reducing negative impacts even in the
most disadvantageous situations for the firm.
Companies operating in Georgia mainly use two methods of business risk
management: self-insurance and insurance. It is assumed that both mechanisms are
equally guaranteed to compensate for the expected loss, but which of them is more
efficient in specific cases, depending on the value of the company. The amount of
loss during the insurance does not affect the value of the company and is
compensated by the insurance company, but the insurance increases the
entrepreneurial expenses as it requires regular payment of the insurance contribution.
In order to minimize the expected losses, the Risk Manager of the companies
operating in Georgia should develop a special program where risk is expected to be
created, and then set possible business risks management measures to control the
risk-free program.
Business Risk Management in Georgia aims at developing a regulatory
mechanism to provide the best security mechanism, analyze the outcomes of the
measures taken, adjust the risks of risk insurance, and more. Due to the unstable
conditions for business development in our country, it is of great importance to the
development of a competitive insurance market. The threat of economic subjects in
Georgia and efficient functioning of the economy are closely linked to each other.
The need to insure companies from business risks in our country has led to
unjustified change of market conjuncture, frequent correction of laws and other
negative consequences caused by changing business entrepreneurship.
The necessity of business insurance in Georgia is due to the undeveloped and
unexpected events in the form of capital or labor, which is guaranteed by insurance
companies by paying a certain amount (insurance contribution). In order to
effectively manage the biodiversity in our country, it is necessary to assess existing
risks to determine the possibility of business protection from them and timely react to
these risks.
In order to elaborate additional procedures for business risk management by
Georgian companies, it is necessary to increase the level of qualification of workers
employed in risk management, purchase and installation of additional equipment,
elaboration of mutual support agreement in case of risks and etc. Business ranks and
threats in Georgia, after ranking, should be taken into account those measures that
allow business risk management. For this purpose, it is necessary to evaluate an
independent or corporate opportunity to overcome business risks in our country. The
following events of business risk management should be carried out in accordance
with the situation in Georgia:
1. In order to redistribute the risks, should be find risk neutralizer Object. Risk
distribution of these insurance companies must be realized by the sale of insurance
policies;
2. The objective of neutralization to determine high-risk situations is to become
high risk factors for business;
3. To minimize the risks probability, it is necessary by informing employees
about the safety rules to reduce trauma probability;
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4. In order to evaluate risks, the Company must take full financial responsibility
either on individual risk or to impose a liability for the insurance company.
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ЦІНОУТВОРЕННЯ НА РИНКУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
У статті окреслено актуальність пошуку найбільш ефективного
механізму ціноутворення на газ, визначено сутність формування диференційної
ресурсної ренти, розкрито основні моделі ціноутворення на газ – гронінгенську
модель, модель заміщення вартості ресурсу, ринкову модель, пояснено сучасні
тенденції ціноутворення, обумовлені переходом від довгострокових до
короткострокових газових контрактів.
Ключові слова: ціноутворення, природний газ, диференційна рента,
гронінгенська система, короткострокові контракти.
Прискорення глобалізаційних процесів, розвиток індустріалізації та
науково-технічного прогресу в світовій економіці посилюють проблеми,
пов’язані із зміцненням енергетичної безпеки країни. На енергетичному ринку
поряд із історично домінуючими енергоносіями – нафтою та кам'яним вугіллям
– важливу роль відіграє природний газ. У 2016 р. частка споживання
природного газу становить 24 % виробленої енергії в усьому світі, що на 8 %
більше, ніж у 1965 р. [1].
Індустріалізація країн Східної Азії, Близького Сходу та Латинської
Америки сприяла розвитку конкуренції, появі нових учасників-експортерів на
міжнародному ринку природного газу та змінам механізму формування його
ціни.
Питанням ціноутворення на ринку природного газу присвячено праці
іноземних та вітчизняних науковців. Стерн. Д. [2] вивчав теоретичні підходи до
формування цін на ресурси на внутрішньому та зовнішньому ринках,
досліджував особливості міжнародної торгівлі газом. Конопляник А. [3]
обґрунтовував принципи ціноутворення на газ у континентальній Європі,
доводив переваги укладання довгострокових експортних газових контрактів.
Хулшоф Д., Маат Я.-П., Малдер М. [4] вивчали проблеми лібералізації газової
промисловості та торгівлі на хабах у Європі. Михайловська О. [5], досліджуючи
розвиток світового ринку природного газу, доводить негативний вплив його
переорганізації на транзитний. Маркевич К. та Омельченко В. [6] вивчали
досвід України у торгівлі природним газом за довгостроковими контрактами,
проаналізували динаміку та співвідношення цін на внутрішньому ринку
природного газу в країнах ЄС та Україні.
Процеси ціноутворення на ринку газу лишаються недостатньо
дослідженими, оскільки тривалий час питання щодо формування ціни на такий
ресурс вирішувалися не ринковими, а адміністративними методами. З
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розвитком газотранспортної інфраструктури спостерігаємо зміну поглядів, що
стосуються вибору більш ефективного механізму ціноутворення.
Ціноутворення на природний газ визначається, насамперед, його
особливостями як товару. Порівняно із нафтою та кам’яним вугіллям,
природний газ є більш екологічним ресурсом з високою теплотворною
здатністю, не потребує додаткової обробки та призначений для відтворення
енергії у промисловому та побутовому господарстві.
Світовий ринок природного газу має певний порядок організації, тобто
правила взаємовідносин між активними суб’єктами, які визначають глобальну
структуру потоків природного газу [5, с. 70]. Особливістю таких
взаємовідносин є те, що експлуатація ресурсів залежить від двох учасників –
власника ресурсів (як правило, держави – принципала) та видобувної компанії
(агента). Держава, маючи обов’язки перед громадянами щодо експлуатації та
виснаження невідтворюваних ресурсів, повинна враховувати інтереси
майбутніх поколінь, тому зацікавлена у збереженні родовищ або їх розробці без
швидкого виснаження. У зв’язку з цим формування ціни на природні ресурси
для внутрішнього споживання населенням може бути відносно нейтральним за
умови покриття витрат. Це означає, що встановлюється так звана “соціальна
ціна”. Проте, за умови постачання ресурсу на експорт, уряд країни намагається
максимально збільшити ресурсну ренту від реалізації.
Відповідно до ідей класичної економічної теорії, ринкова рівноважна ціна
товару встановлюється в результаті взаємодії між попитом і пропозицією.
Проте це правило не діє при ціноутворенні на природний газ, оскільки існують
об’єктивні
обмеження
виробничих
потужностей
по
добуванню
невідновлюваних природних ресурсів у різних країнах.
Механізм формування рівноважної ціни буде суттєво різнитися залежно
від того, знаходиться рівень попиту на ресурс вище чи нижче межі виробничих
потужностей по їх добуванню. Різниця собівартості продукції обробної
промисловості пов’язана з відмінностями у технології та організації
виробництва. Так, природні характеристики родовища та його розміщення
відносно ринків породжують диференційну ренту (ренту Рікардо). Її отримає
виробник, коли попит на невідновлюваний ресурс в країні не перевищує рівня
виробничих потужностей по його добуванню [3, с. 3]. Рента Рікардо
визначається рівнем технічного прогресу, формується на основі
внутрішньогалузевої конкуренції і дорівнює різниці між витратами на
видобування на даному родовищі і граничними витратами виробництва.
Якщо в країні обсяг попиту на невідновлюваний ресурс перевищує
можливості власного добування, то країна-виробник (експортер) намагається
отримати максимальну економічну ренту від розробки своїх джерел в умовах
міжгалузевої конкуренції. Такий підхід слугує концептуальною основою для
системи формування цін на енергоносії, що базується на вартості заміщення
ціною на альтернативний ресурс. Ця ідея обґрунтована теоремою Хоттелінга:
“траєкторія виснаження кінцевих ресурсів має бути такою, щоб крива річних
доходів прямувала за процентною ставкою. В результаті траєкторія ціни буде
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такою, що альтернативна (резервна) технологія стане економічним субститутом
даного невідновлюваного ресурсу після його вичерпання” [7]. Рента Хоттелінга
показує, скільки отримує власник ресурсів за виснаження ресурсу, та скільки
готовий заплатити споживач понад обсяг граничних витрат виробництва. Така
рента визначається конкуренцією між споживачами за обмежену пропозицію.
Для власника енергоносія ресурсна рента – це сума ренти Рікардо та ренти
Хоттелінга у випадку перевищення сукупного попиту над сукупними
виробничими потужностями.
Отже, залежно від системи ціноутворення, рівноважні ціни на газ
поділяються на ціну, яка ґрунтується на витратах виробництва і доставки
споживачу (“витрати плюс”), та ціну, яка базується на вартості заміщення
альтернативним енергоносієм, наприклад нафтою.
Система ціноутворення в торгівлі природним газом набула розвитку у
зв'язку з відкриттям у 1958 р. найбільшого на той час родовища Гронінген у
Нідерландах. Освоєння нових родовищ відбувалося в умовах відсутності
сформованої інфраструктури. Забезпечення поставок газу до Німеччини, Бельгії
та Франції вимагало великих капіталовкладень у будівництво газопроводів з
багаторічним терміном окупності. Уряду Нідерландів було економічно
невигідно заключати короткострокові контракти, які не могли забезпечити
ефект масштабу та відшкодувати витрати на реалізацію складних інженерних
проектів. З метою мінімізації витрат, пов’язаних із формуванням
інфраструктури, споживачами газу були великі одиничні суб’єкти, зацікавлені у
стабільних довгострокових поставках.
“Гронінгенська” (голандська) модель – це “традиційна” модель
довгострокових контрактів на поставку природного газу в континентальній
Європі, основними ознаками якої є:
• принцип заміщення вартості (“netback price”) газу конкурентними
джерелами енергії (як правило, нафтопродуктами – мазуту та дизельного
палива) з коригуванням на вартість транспортування та розподілу природного
газу, а також податкових надходжень;
• термін укладання контракту від 1 до 25 років за принципом “бери або
плати” (“take or pay”) з можливістю перегляду цінових умов (раз на три роки)
або арбітражу (у разі виникнення суперечок через коригування ціни);
• положення про пункт призначення, яке виключає можливість
перепродажу третім країнам газу, що поставляється у межах контракту [6, с. 6].
Послідовна реалізація політики лібералізації ринків природного газу країн
Європи сприяла більш інтенсивному розвитку ринку природного газу та
привела до відокремлення ціни на газ як на товар і ціни послуг з його
транспортування, постачання, зберігання. З поступовою розбудовою
інфраструктури та формуванням нових сегментів ринку виникає можливість
встановлення єдиних цін на газ (як на товар). Для отримання конкурентних
переваг вони мають бути пов’язані з ціною альтернативних енергоресурсів
(наприклад, нафти). Принцип заміщення вартості змінюється на принцип
конкуренції “газ – альтернативне паливо”, ознаками якого є:
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• “гронінгенська” модель ціноутворення в основі;
• урахування в ціні газу ціни на місячні ф’ючерсні контракти
індикативного сорту нафти (“Brent”) на Роттердамській або Лондонській біржі;
• рівень цін на спот-ринку як фактор формування оптової ціни газу за
довгостроковими контрактами.
За спостереженнями 2005 – 2015 рр., зміни цінового механізму на газовому
ринку стосувалися переходу від “гронінгенської” моделі ціноутворення до
ринкової. Це, в свою чергу, призводить до поширення переходу від системи
довгострокових контрактів до короткострокових. Відмова від довгострокових
контрактів призведе до перекладання ризиків на виробників газу, зменшить
обсяги їх інвестицій у галузь та уповільнить темпи зростання ринку, але
мотивуватиме виробників до пошуку механізму ціноутворення, який
ґрунтується на ринкових засадах.
Джерелом ринкової ціни є біржові котирування на основі взаємодії попиту
і пропозиції, що ґрунтується на принципі конкурентного ціноутворення “газ-нагаз”. Існує декілька механізмів формування ціни на природний газ, найбільш
поширеними серед яких є:
1. Ціна альтернативного палива (Oil price escalation, OPE). Ціна
визначається на основі базової ціни на ресурс із подальшою її індексацією на
конкурентні види палива (як правило, нафту, газойль, мазут; рідко – вугілля,
електроенергію).
2. Газ – на – газ (Gas-on-gas competition – GOG). Ціна визначається в
результаті взаємодії попиту і пропозиції у різні періоди (день, місяць, рік).
Торгівля здійснюється на транспортно-розподільних вузлах (наприклад, Генрі
Хаб, США) або на віртуальному вузлі (наприклад, BNP, Великобританія). Газ
купується та реалізується на основі короткострокового контракту за
фіксованою ціною або довгострокового контракту – з щомісячним
коригуванням ціни на індекси цін конкуруючих видів палива.
Таким чином, масовий перехід до короткострокових контрактів стане
можливим лише у тому випадку, коли завершиться формування базової газової
інфраструктури, окупляться раніше інвестовані капіталовкладення у
довгострокові проекти, виникатимуть альтернативні джерела поставок в
додаток до існуючих, а не “піонерні” проекти у нових районах із слабо
розвиненою інфраструктурою.
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ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ ВУГІЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ
ЯК СКЛАДОВА КЛІЄНТООРІЄНТОВАНОСТІ
Проаналізовано та узагальнено наукові підходи до трактування
обслуговування споживачів. Обґрунтовано доцільність диференціації
споживачів вугільної продукції на велико-, середньо- і дрібнооптових, виходячи
з обсягів їх щорічного попиту. Надано авторське формулювання поняття
«обслуговування споживачів вугільної продукції». Визначено основні складові
обслуговування різних категорій споживачів вугледобувного підприємства.
Ключові слова: вугледобувне підприємство, збутова діяльність,
клієнтоорієнтованість, обслуговування споживачів, різні категорії.
Однією з ключових складових клієнтоорієнтованості є обслуговування
споживачів. Як свідчить аналіз наукових джерел, у даний час не існує єдиної
точки зору щодо формулювання цього поняття.
Зарубіжні вчені відзначають, що обслуговування клієнтів «охватывает все
случаи контакта поставщика и покупателя» [1, с. 47]. На їх думку,
обслуговування клієнтів включає такі основні складові, як «элементы,
предшествующие сделке: политика обслуживания клиентов, оформленная в
виде документа; доступность, организационная структура и гибкость системы;
элементы сделки: время выполнения заказа, наличие товара на складе, судьба
выполненных заказов, информационное состояние заказа; элементы,
следующие за сделкой: наличие запасных частей, время реагирования,
отслеживание товара / гарантии» [1, с. 48-49].
Під терміном «обслуговування клієнта» розуміється «міра відносної
оцінки виконання замовлень»; «філософія діяльності, яка у стратегічному сенсі
формує потенціал стійких конкурентних переваг» [2, с. 296]. Предметами
логістичного обслуговування є логістична послуга і логістичний продукт
[3, с. 26].
Ряд учених визначають термін «обслуговування споживача» як:
- «сукупність видів діяльності зі створення споживчої корисності, які
відбуваються у процесі виконання замовлень, спрямованих на задоволення
потреб споживачів і досягнення мети діяльності підприємства» [4, с. 10];
- «сферу діяльності, набір кількісних показників активності бізнесу,
філософію управління» [5, с. 5];
- «главное звено в логистической политике, которое заключается
в следующем: потребность потребителей значительнее услуг и продуктов;
услуги и продукты имеют ценность, если они открыты и востребованы
потребителями» [6, с. 218];
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- «деятельность исполнителя услуги, проходящая при непосредственном
контакте с потребителем» [7, с. 33];
- «концепцию, которая имеет очень широкую применимость, так как она
приложима и к услуге, и к товару, но при этом акцентирует внимание на
процессе удовлетворения потребителя» [8, с. 82];
- «набор действий, создающий поддержку основного продукта компании»
[8, с. 84];
- «процесс создания существенных выгод, содержащих добавленную
стоимость, при условии поддержания эффективного уровня затрат в цепи
поставок» [9, с. 169].
У спеціальній літературі використовується термін «логістичне
обслуговування споживачів» як «важлива складова процесу обслуговування,
що дає можливість забезпечити необхідний рівень задоволення потреб
споживачів за умови підтримки ефективного рівня витрат у ланцюзі постачань»
[10, с. 17].
«... Логістичне обслуговування споживачів створює додану цінність для
всіх учасників логістичного ланцюга... Основними принципами логістичного
обслуговування споживачів є: орієнтація на задоволення потреб споживачів,
орієнтація системи обслуговування на запобігання помилкам, збоям,
невідповідностям; орієнтація на вдосконалення процесів, процедур і
документації з обслуговування споживачів; участь співробітників усіх
функціональних підрозділів підприємства в забезпеченні необхідного рівня
обслуговування споживачів; чіткий розподіл посадових обов'язків працівників»
[10, с. 18-19].
Деякі науковці розглядають логістичне обслуговування клієнтів як
«тимчасово-просторову координацію формування доданої корисності,
реалізація якої задовольняє потреби клієнтів ефективним з точки зору витрат
наданням послуг у ланцюзі постачань». Логістичне обслуговування як
економічне поняття є «процесом надання логістичних послуг споживачеві та
складовою обслуговування клієнтів», що охоплює «тільки ті логістичні
операції, які створюють певні конкурентні переваги, зокрема, здатні
створювати додану корисність для клієнта або приносити додатковий прибуток
підприємству» [11, с. 208-209].
У роботі [12, с. 43] визначено, що логістичне обслуговування клієнта в
електроенергетиці є «сукупністю функцій і видів діяльності всіх підсистем
підприємства, що забезпечуватиме зв'язок «підприємство – споживач» за
кожним матеріальним та інформаційним потоком за показниками
номенклатури, якості, кількості, ціни, місця і часу надання продукції відповідно
до потреб ринку».
У науковій літературі також зустрічається термін «логістичний сервіс».
Зарубіжні вчені під ним розуміють «баланс между приоритетом
высококачественного обслуживания потребителей и сопутствующими
издержками» [13, с. 34].
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Логістичний сервіс нерозривно пов’язаний із розподілом та є комплексом
послуг, що надаються у процесі постачання товарів споживачам [14].
Логістичний сервіс визначається як «пропозиція різних комбінацій
логістичних послуг споживачам обладнання відповідно до існуючих способів
його використання протягом усього терміну експлуатації» [15, с. 68].
На основі узагальнення існуючих наукових підходів до визначення змісту
терміна «обслуговування споживачів» виявлено, що більшість учених
трактують його як певний вид діяльності зі створення споживчої корисності,
який здійснюється при виконанні замовлень споживачів і спрямований на
задоволення їх потреб (рис. 1).
Процес,
спрямований
на управління
ланцюгом поставок

Контакт
постачальника
та покупця

Діяльність,
спрямована
на створення
споживчої
корисності

Сукупність видів
діяльності,
спрямованих на
задоволення потреб
клієнтів
Філософія
діяльності

Обслуговування
споживачів

Сфера діяльності
Концепція бізнесу,
яка акцентує увагу
на процесі
задоволення
споживача

Робота з надання
послуг
Можливість
забезпечення
необхідного рівня
задоволення потреб
клієнтів

Ступінь оцінки
виконання
замовлення

Процес створення
вигід, що містять
додану вартість

Філософія
управління

Рис. 1. Підходи до визначення поняття «обслуговування споживача»
(складено автором)
Отже, з урахуванням специфіки функціонування вугледобувного
підприємства обслуговування споживачів вугільної продукції пропонується
розглядати, на відміну від існуючих як організацію комплексу
взаємопов’язаних, послідовно виконуваних процесів збутової діяльності та
транспортних послуг, спрямованих на задоволення попиту споживачів шляхом
поставки їм необхідного обсягу вугілля для здійснення виробничого процесу
(великооптові), подальшої реалізації вугілля з метою одержання прибутку
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(середньооптові) та забезпечення побутових потреб (дрібнооптові споживачі)
(рис. 2).
підвищення ефективності функціонування вугледобувного
підприємства за рахунок удосконалення процесів
обслуговування різних категорій споживачів
із використанням клієнтоорієнтованого підходу

Мета

Принципи

застосування комплексного підходу до організації процесів
обслуговування споживачів вугільної продукції в єдиному
комплексі;
реалізація всього переліку функцій управління комплексом
послідовно здійснюваних процесів обслуговування споживачів
вугільної продукції;
впровадження сучасних інформаційних технологій (наприклад,
CRM/PRM-систем) при організації процесів обслуговування
споживачів вугільної продукції;
формування партнерських взаємовідносин вугледобувного
підприємства з різними категоріями споживачів

Суб’єкти

вугледобувне підприємство;
різні категорії споживачів вугільної продукції:
великооптові (теплоелектростанції), щомісячні обсяги
поставки вугілля яких складають від 10 тис. т;
середньооптові (посередницькі організації) – від 60 до 70 т;
дрібнооптові (котельні теплопостачання дошкільних та
загальноосвітніх навчальних закладів, лікарень, житлових
будинків і населення) – до 10 т

Об’єкти

комплекс процесів обслуговування споживачів вугільної
продукції

Рис. 2. Основні складові обслуговування різних категорій
споживачів вугільної продукції (запропоновано автором)
У сучасних умовах господарювання підвищуються вимоги до рівня
обслуговування, з’являються нові критерії до якості логістичного сервісу, тобто
виникає необхідність формування клієнтоорієнтованого підходу як ключового
фактора збільшення ефективності функціонування вугледобувних підприємств.
У зв’язку з цим підприємства вугільної промисловості мають вирішувати
проблеми підвищення рівня задоволеності та лояльності споживачів продукції,
упроваджувати інноваційні стандарти обслуговування, навчати співробітників
принципам і технології роботи з клієнтами, розглядати їх скарги,
налагоджувати взаємовідносини зі споживачами. Усе це сприяє підвищенню
загальної культури обслуговування споживачів вугільної продукції.
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Д.О. Харинович-Яворська, канд. екон. наук, доц.,
Київський кооперативний інститут бізнесу і права
МЕХАНІЗМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
УКРАЇНСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ ЯК КЛЮЧОВИХ СУБ’ЄКТІВ
СУЧАСНОЇ ГЛОБАЛІЗОВАНОЇ ЕКОНОМІКИ
Систематизовано методи ведення бізнесу та конкуренції українських
товаровиробників як елементів сучасної глобальної економіки. Представлені
можливі стратегічні альтернативи для їх ефективного функціонування та
конкурентного розвитку компаній в динамічних умовах постіндустріального
суспільства, які можна
закладати в кейс їх стратегічного набору
загальнокорпоративного рівня, що дозволить менеджменту реалізувати
стратегії інтернаціоналізації та глобалізації, які працюють в умовах експансії
компаній на національні ринки формувати ефективні та дієві стратегії
конкуренції та розвитку, а в їх контексті приймати грамотні управлінські
рішення.
Ключові слова: конкурентні стратегії, технологічні акселератори,
постійні інновації, ресурсозбереження, соціалізація, екологізація виробництва й
середовища діяльності.
Технологічні корпорації стають найбільшими підприємцями планети. Вони
втілюють інноваційні рішення і є лідерами в нових індустріях. Вони формують
інкубатори та бізнес-акселератори, які тісно співпрацюють з інноваційним
площадками, венчурними фондами, а також створюють ефективні стратегії
щодо формування, використання та реалізації своїх конкурентних переваг і
визначення перспективних напрямів розвитку на довгостроковий період.
У зв’язку із цим виникає питання, які з українських компаній мають
можливість у майбутньому стати міжнародними технологічними корпораціями.
Відповідь на це запитання можливо розкрити спершу за рахунок оцінки
зовнішніх та внутрішніх детермінантів, які впливають на діяльність
українських товаровиробників.
Сьогодні бізнес має досить обмежений ресурс для розширення та
модернізації. 36% підприємств є збитковими. Вартість кредитних ресурсів
усередині країни перевищує 20-25%. Доступ до зовнішніх ринків для
українських компаній досить обмежений. Іноземні інвестори з побоюванням
дивляться в бік України, а прибуток компаній є практично єдиним джерелом
фінансування розвитку. При цьому частина цієї суми (18%) вилучається у
вигляді податку на прибуток.
Податкова система в Україні виконує виключно фіскальну функцію. Але
повинна виконувати і стимулюючу, де можуть зростати можливості для
бізнесу, а значить - і надходження до Бюджету. Тому податок на виведений
капітал (на дивіденди) замість податку на прибуток є одним із можливих
каталізаторів економічних процесів.
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Впровадження такого податку дозволило б повернути в легальне поле
кошти, які знаходяться «в тіні» і оцінюються в 120 - 300 млрд. грн. або 4-11%
ВВП 2017 р. та дозволить саме в Україні розміщувати нові виробництва, попри
слабку правову систему, а не переносити компанії в інші країни. Поки ці кошти
залишаються в компанії, вони є її оборотним капіталом, дозволяють
збільшувати торговий оборот, використовувати ресурс для створення нових
виробництв, нових робочих місць.
Поглиблення інтеграційних процесів з окремими країнами, митними
союзами та іншими економічними утвореннями, зокрема реалізація виваженої
політики в рамках існуючої договірно-правової бази, спрямованої на подальше
формування зон вільної торгівлі без вилучень та обмежень з основними
торговельними партнерами також дозволить українським товаровиробникам
збільшити конкурентні переваги.
З метою підвищення конкурентоспроможності українських підприємств на
світових ринках будуть здійснені такі заходи:
- розвиток інфраструктури;
- впровадження регулювання, яке сприятиме інноваціям;
- поліпшення умов залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій;
- лібералізація валютного регулювання;
- ефективне впровадження податкового та митного регулювання;
- створення Інституції з підтримки та просування експорту;
- експортно-кредитного агентства;
- мережі підтримки торгівлі;
- єдиного веб-ресурсу для інформаційної підтримки українських
компаній;
- торговельних представництв у складі дипломатичних місій.
Конкурентне лідерство українських товаровиробників як прототипів
майбутніх глобальних корпорацій повинно бути побудоване на залученні
інвестицій у такі найпродуктивніші формо-функції сучасного бачення капіталу,
як: 1) нові технології; 2) нові управлінські рішення; 3) новий персонал та нові
методи управління; 4) нові технології виходу на ринок, – за широкого рівня
галузевої диверсифікації їх діяльності. Мета – створення виробничих
потужностей у глобальних масштабах.
При цьому стратегічним напрямом розвитку українських компаній
повинен бути перехід України до експорту наукомісткої інноваційної продукції
та
інформаційних технологій, адже це один із ключових показників
економічного та соціального благополуччя держави та є запорукою цифрової
трансформації. Таким чином будуть відкриватись нові можливості до
формування інноваційних екосистем та створення глобального ландшафту
інновацій в Україні для товаровиробників.
Глобально-стратегічний характер здійснення управління компанією, що
передбачає необхідність та можливість оптимізації діяльності компанії загалом
як системо-мережі, а не тільки її підрозділів окремо, автономно дозволить
перерозподіляти ресурси у розвиток окремих підрозділів з метою досягнення
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сукупного синергетично-максимального прибутку в довгостроковому періоді
на основі розробки збалансованої корпоративної (портфельної) стратегії такої
компанії [6, с. 120].
У своїй діяльності, забезпеченні конкурентоспроможності та визначенні
векторів розвитку компанії використовують комплексну глобальну стратегію
диверсифікації бізнесу, включаючи у свій господарський портфель практично
всі доступні види бізнесу та бізнес-операції.
При цьому необхідно зауважити, що на сьогодні в глобальному бізнесі
генеруються і нові пріоритети діяльності та розвитку, зокрема, такі як: постійні
інновації, ресурсозбереження, соціалізація та екологізація виробництва і
середовища діяльності. Реалізувати їх у повній мірі здатні лише великі
компанії, що капіталізують прогресивні і найбільш прибуткові сегменти ринку
та претендують на глобальне лідерство в бізнесі і є прототипами так званих
глобальних корпорацій.
Одним із варіантів інноваційної структури управління компанією є
оболонкові компанії, в яких певна частка бізнес-функцій, насамперед
виробничих, передається на контрактній основі стороннім підрядникам в так
званий аутсорсинг, а самі компанії зосереджують фокус своєї ділової
активності на трансакційних аспектах бізнесу.
Цей (мережевий і в тому числі оболонковий) формат організації
глобального бізнесу глобальними компанії має як певні недоліки (конкуренція з
боку власних підрядників; ризик дублювання торговельної марки,
неможливість моніторингу та контролю якості виробництва тощо), так і
переваги, які забезпечують їм конкурентне лідерство (підвищення рівня
адаптивності компанії до змінних, динамічних умов зовнішнього середовища;
концентрації діяльності на пріоритетних галузях спеціалізації; скорочення та
оптимізація витрат; залучення до спільної діяльності найкращих партнерів;
низький рівень (оптимізація) зайнятості тощо). Необхідним для українських
товаровиробників є становлення кластерної форми організації господарських
систем на регіональному та національному рівнях в Україні.
Фірми, які стають корпораціями, а потім трансформуються в глобальні
корпорації, повинні мати не тільки бажання, але й можливість до таких
трансформацій, логіку якої їм має окреслювати адекватна стратегія діяльності
та розвитку в динамічному конкурентному ринковому середовищі глобальної
економіки.
Стратегія, яку ми трактуємо як «логіку бізнесової поведінки підприємства
в зовнішньому ринковому середовищі щодо ключових питань його
функціонування та розвитку, спрямована на забезпечення його
конкурентоспроможності та інших стратегічних цілей» [3, с. 111].
При цьому компанії для визначення «своєї логіки бізнесової поведінки
щодо ключових аспектів функціонування та розвитку», зокрема
інтернаціоналізації та виходу на глобальні ринки, може обрати одну або низку
стратегічних альтернатив, які в сукупності та взаємозв’язку і становлять зміст її
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комплексної стратегії «глобалізації» (тобто ця стратегія є комплексною, має
власний стратегічний набір).
Основні субстратегії цієї стратегії такі [2, с. 146]:
- стратегії характеру зовнішньоекономічної орієнтації підприємства за
альтернативами: орієнтація на світовий ринок (глобалізація) або адаптація до
оточення окремих іноземних ринків;
- стратегії розвитку (зміни) міжнародної позиції підприємства за
альтернативами: стратегія зростання, консолідація, формування ринкової
позиції, вихід з ринку;
- стратегії виходу на міжнародний ринок: вибір організаційної форми
(стратегії) започаткування й розвитку діяльності підприємства за кордоном за
такими можливими альтернативами-закордонна торгівля (експорт), бартер,
передача ліцензій, франчайзинг, лізинг, дочірнє підприємство, закордонна
філія, власне виробниче підприємство (виробництво за кордоном);
- стратегії організації діяльності: самостійне здійснення діяльності або
кооперація з іноземним партнером;
- стратегії конкуренції на основі виду конкурентних переваг, якими
володіє підприємство, і поведінки підприємства при їх створенні та охороні;
- стратегії адаптації інших функцій підприємства (маркетинг, НДДКР,
виробництво, технології, постачання, фінанси, інвестиції, кадри, управління,
соціальна
діяльність,
екологія
тощо)
до
умов
міжнародної
(зовнішньоекономічної) діяльності (мається на увазі узгодження інших
функціональних сегментів підприємства та їх стратегій із стратегією розвитку
підприємства за сценарієм «інтернаціоналізація» з метою пошуку джерел
конкурентної переваги на ґрунті аналізу різних (альтернативних) варіантів
побудови профілю дій інтернаціоналізованого підприємства в межах його
«ланцюжка вартості»). Тут виділяють наступні стратегії: концентрація усіх дій
(видів і сфер діяльності) в одній країні, з якої готова продукція експортується за
кордон; реалізації повного ланцюжка вартості в кожній країні; розміщення
окремих дій або груп дій підприємства в різних країнах, що обумовлюється
специфікою регіональних переваг для розміщення відповідних дій (видів і сфер
діяльності); запровадження системи мережі, суть якої полягає в тому, що
частини або ж готова продукція виготовляється спеціалізованими виробничими
підрозділами глобалізованого підприємства, розміщеними в різних країнах,
після чого відбувається взаємообмін;
- стратегії координації дій профілю підприємства в межах ланцюжка
вартості підприємства в міжнародному (глобальному) просторовому контексті
його діяльності (узгодження схожих або таких же дій (видів і сфер діяльності),
розміщених у різних країнах): формування організаційних структур,
інформаційних мереж, управління і контроль на міжнародних підприємствах,
поділ повноважень між головним підприємством і субпідприємствами тощо;
- стратегії взаємодії з політичним оточенням з метою зниження ризиків,
які можуть виникати унаслідок втручання владних структур як у власній країні,
так і за кордоном: проведення гнучкої політики переговорів, структурні й
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адміністративні заходи, спрямовані на адаптацію до місцевих умов, розробка
альтернативних варіантів поведінки тощо.
Стратегія («як логіка бізнесової поведінки підприємства в зовнішньому
ринковому середовищі щодо ключових питань його функціонування та
розвитку, що спрямована на забезпечення його конкурентоспроможності та
інших стратегічних цілей») стає глобальною, якщо фірма одночасно враховує
низку вимог поведінки на світових ринках, зокрема, якщо вона:
а) інтегрує свої заводи та філії в єдину міжнародну мережу управління,
включену в мережу угод із іншими країнами;
б) добре знає своїх суперників;
в) контролює свої операції в загальносвітовому масштабі;
г) оперує у високотехнологічних галузях промисловості;
д) розміщує своє виробництво найкращим чином відповідно до принципу
порівняльних витрат;
е) координує свою діяльність за допомогою гнучкої інформаційної
технології та інтегрованого внутрішньофірмового бухгалтерського обліку.
Також для досягнення товарної та географічної диверсифікації
товаровиробників передбачено такі заходи: оцінка стимулів для залучення
інвестицій та інновацій, підтримка створення центрів інноваційних технологій,
розвиток електронної комерції, проведення оцінки ефективності чинних угод
про вільну торгівлю та вивчення доцільності укладання нових, визначення
ринків у фокусі та розробка програм, створення механізмів підвищення
ефективності та прозорості митних процедур, визначення проектів розвитку
транспортної інфраструктури. Тільки функціонування інклюзивних політичних
і економічних інституцій (суспільний договір між владою, бізнесом і
громадянським суспільством; впровадження Good Governance; модернізація
національної економіки на основі бізнес-кластеризації; розвиток креативної
економіки) дозволить «розігнати» національну економіку до 5-8% зростання за
рік.
Хедлайнерами української економіки повинні стати – інфраструктура
блокчейн, смарт-контракти та інфраструктура цифрових валют, кібербезпека,
інтернет-речей. Не менш важливими будуть зернова логістика, органічне
виробництво, R&D-центри, сонячні станції, Е-health и Digitalization, нано- та
біотехнології і регенерація, розвиток міжнародних транспортних коридорів.
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ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
АГРАРНОГО СЕКТОРУ
Досліджено різноманітні підходи до вирішення проблеми оцінки
інвестиційної привабливості підприємств аграрного сектору України.
Розглянуто теоретичні положення, методичні підходи і розроблено
рекомендації щодо удосконалення оцінювання інвестиційної привабливості
аграрних підприємств за допомогою РРSFM-аналізу.
Ключові слова: інвестиційна привабливість підприємства, інвестиційна
привабливість регіону, інвестиційний клімат, методи оцінки інвестиційної
привабливості.
Активізація інвестиційної діяльності має на меті залучення фінансових і
матеріальних ресурсів інвесторів, а також їх раціональне використання в
аграрному секторі економіки. Обсяг вкладених інвестицій у галузь є одним із
критеріїв ефективності її функціонування. Інвестори, які вкладають кошти в
сільськогосподарські підприємства, хочуть бути впевненими у правильному
виборі ділового партнера і ефективному їх використанні. Оцінка інвестиційної
привабливості розглядається на рівні країни, галузі, регіону, підприємства.
Зазначимо, що підприємство у цій системі є кінцевою точкою вкладання
коштів, де реалізуються конкретні проекти. Привабливість кожного
інвестиційного проекту визначається для всіх складових національного
господарства – країни, галузі, регіону, підприємства. Тому стає актуальним
оцінювання інвестиційної привабливості аграрних формувань. Наявність
повноцінних і коректних методик дала б змогу підприємствам сільського
господарства самостійно регулярно проводити оцінку своєї інвестиційної
привабливості та звертати увагу на проблемні ділянки з метою коректування
своєї діяльності у даних напрямах.
Науковцями пропонуються різноманітні підходи до вирішення цієї
проблеми, починаючи з підприємства як первинної ланки виробництва і
закінчуючи рівнем державного управління. Проте, основною відмінністю
більшості з них є орієнтація лише на розрахунок фінансових показників, що
створює певне коло невирішених питань.
Метою дослідження є розгляд теоретичних положень, методичних підходів
і розробка рекомендацій щодо вдосконалення оцінювання інвестиційної
привабливості аграрних підприємств за допомогою РРSFM-аналізу.
Несприятливий інвестиційний клімат (недостатньо прозоре, непослідовне і
обтяжливе для бізнесу державне регулювання) є однією з причин повільного
зростання продуктивності аграрної продукції. У звʼязку з цим країна не в змозі
залучати необхідні обсяги інвестицій для стимулювання розвитку економіки, а
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аграрний сектор не має можливості повною мірою скористатися сприятливими
природними умовами та високими світовими цінами на сільськогосподарську
продукцію. Таку думку одноголосно висловлюють представники як бізнесу, так
і експертного середовища.
Серед факторів формування інвестиційної привабливості аграрного
сектору варто виділити наступні: потреба у ресурсних поставках сировини для
власних переробних потужностей; наявність власних каналів та ринку збуту
сільськогосподарської продукції; інтелектуальний потенціал у галузі; високий
рівень рентабельності окремих виробництв у сільському господарстві;
результативність сільського виробництва, а також економічна стабільність
регіонів. З позиції суб’єктів інвестування, важливе значення має, насамперед,
експертна оцінка поточного стану та потенціалу об’єкту інвестування.
Проведення експертних оцінок інвестиційної привабливості спрямоване на
виявлення існуючих закономірностей, урахування яких може бути використане
для підготовки рекомендацій і поліпшення інвестиційного клімату. З позиції
об’єкта інвестування, необхідним є дослідження впливу основних параметрів
розвитку галузі на підвищення або зменшення інтересів інвесторів до
визначеного об’єкту інвестування [1].
Оцінка інвестиційної привабливості аграрних підприємств відкриває нові
можливості диверсифікації для вітчизняних та іноземних інвесторів, підвищує
гарантію вкладення коштів іноземних інвесторів у інвестиційні проекти. Оцінка
інвестиційної привабливості – це можливість виявити недоліки у діяльності
підприємства, розробити заходи щодо їх ліквідації та поліпшити можливості
залучення інвестиційних ресурсів. А це дає змогу інвесторам визначитися у
своєму рішенні про інвестування в певне підприємство. Методика визначення
інвестиційної привабливості підприємства є інтегральною характеристикою
обʼєктів майбутнього інвестування з урахуванням сукупності факторів впливу
зовнішнього й внутрішнього середовища, перспективності, вигідності,
ефективності й прийнятного рівня ризику вкладення інвестицій у його розвиток
за рахунок власних коштів чи засобів інших інвесторів.
Початок методології порівняльного вивчення був покладений І.Кантом.
Порівняння є одним із методів економічного аналізу, за допомогою якого
предмет (явище), що вивчається, характеризується через співвідношення,
вимірювання, зіставлення з іншими одноякісними предметами або явищами.
Для оцінки інвестиційної привабливості можна використовувати метод
порівнянь, який має охоплювати такі основні складові інвестиційного процесу:
порівняння між об’єктами інвестування, між суб’єктами інвестування та між
умовами інвестування. За цим підходом для порівняння між об’єктами й
умовами інвестування може бути використано матричний метод підготовки
вихідних даних. За вертикаллю розташовують об’єкти інвестування, а за
горизонталлю – показники, які характеризують умови інвестування, а точніше,
чинники інвестиційної привабливості об’єктів інвестування.
На макрорівні оцінка інвестиційної привабливості являє собою інтегровану
характеристику окремих регіонів країни з позицій інвестиційного клімату, рівня
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розвитку продуктивних сил, інвестиційної інфраструктури, можливостей
залучення інвестиційних ресурсів та інших факторів, які суттєво впливають на
формування дохідності інвестицій та зменшення інвестиційних ризиків.
Для оцінки інвестиційної привабливості аграрного сектору економіки
регіонів також можна використати матричний метод і такі показники як
чисельність населення; зростання виробництва продукції сільського
господарства; освоєння інвестицій в аграрний сектор; фінансові результати від
діяльності сільськогосподарських підприємств; експорт сільськогосподарської
продукції; кредиторська заборгованість аграрних підприємств; рівень
заробітної плати; заборгованість з оплати праці. По кожному із зазначених
показників пропонується розрахувати конкретні мінімальні, максимальні,
нормовані та еталонні значення. Шляхом порівняння значень цих показників
визначається рівень інвестиційної привабливості аграрного сектору економіки
регіону відносно інших регіонів. Вважаємо правильною суть методу
(порівнянність аграрного сектору економіки регіонів), проте його методична
частина занадто ускладнена обчисленням великої кількості показників за
чотирма їх значеннями.
Однією з найбільш поширених є Методика інтегральної оцінки
інвестиційної привабливості підприємств та організацій. Вона розроблена за
ініціативою Агентства з питань банкрутства відповідно до законодавства
України. Метою застосування цієї методики є забезпечити прискорення
реалізації інвестиційних проектів, заохотити до здійснення інвестицій
вітчизняних та іноземних підприємців, надати методичну допомогу
спеціалістам, які займаються розробкою заходів з проведення оздоровлення
виробничої сфери на основі визначення інтегрального показника інвестиційної
привабливості підприємств та організацій. Погоджуємося з думкою [2], що ця
методика не враховує галузеву специфіку діяльності підприємств і не
відповідає сучасним формам фінансової звітності підприємств; для розрахунку
пропонується значний перелік показників, що знижує оперативність отримання
кінцевого результату; відсутня шкала інтегральних показників, за якою можна
було б зробити висновок щодо якісного рівня інвестиційної привабливості.
При проведенні оцінки інвестиційної привабливості вітчизняних
підприємств аграрного сектору необхідно врахувати нестабільність економічної
ситуації в Україні, використовуючи при цьому відповідні методики. Тому, на
наш погляд, заслуговує на увагу пропозиція [3] щодо доцільності проведення
оцінки інвестиційної привабливості за методом прогнозування й дисконтування
грошових потоків, який базується на одному з основних принципів фінансової
теорії: вартість активів дорівнює скоригованій поточній вартості грошових
потоків. Оцінка інвестиційної привабливості сільськогосподарського
підприємства передбачає здійснення всебічного фінансового аналізу його
діяльності, де потрібно враховувати показники норми прибутковості капіталу,
рентабельності основної діяльності, коефіцієнта ліквідності, коефіцієнта
фінансової стійкості.
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Таким чином, можна стверджувати, що основним методом оцінки
інвестиційної привабливості підприємства є аналіз його фінансового стану.
Зауважимо, що підхід до оцінювання інвестиційної привабливості підприємства
за допомогою фінансових показників все рідше задовольняє потреби
менеджерів, акціонерів, інвесторів. Методичні дослідження інвестиційної
привабливості базуються на логіці інвестиційних рішень, яка передбачає
вкладення коштів там, де умови для інвестування більш сприятливі. Слід
зазначити, що залежно від цілей інвестування першочерговій оцінці підлягають
різні групи показників.
Так, визначають залежність між показниками, що формують комплексну
оцінку інвестиційної привабливості та цілями вкладення капіталу. При оцінці
інвестиційної привабливості аграрних підприємств необхідно виявити і оцінити
всі умови, що можуть вплинути на повернення інвестицій. Їх можна умовно
поділити на зовнішні (незалежні від постачальника) і внутрішні (безпосередньо
пов’язані з постачальником). Оцінка інвестиційного клімату здійснюється
шляхом оцінки та аналізу економічних, технологічних, соціальних, політичних,
ринкових, міжнародних факторів.
Наведені підходи переважно базуються на закордонному досвіді, деякі з
них адаптовані до нинішніх умов, проте вони досить слабко працюють у
сучасній практиці. Серед основних проблем, що постають перед потенційним
інвестором, є відсутність інформаційної прозорості, відсутність універсальної
статистичної і бухгалтерської звітності та її коректності; відсутність повної і
достовірної інформації про обʼєкт оцінки і методик, які б відображали
специфічні особливості аграрних підприємств.
Для обґрунтованої оцінки інвестиційної привабливості аграрних
підприємств необхідно мати якісну інформацію про діяльність підприємства,
яка може бути отримана з різних джерел. Для оцінки інвестиційної
привабливості певного об’єкта доцільно застосовувати метод PPSFM-аналізу,
який дає змогу виявити перелік та відсоткове значення факторів впливу
зовнішнього середовища. Вважаємо за доцільне адаптувати даний метод до
аграрних підприємств.
PPSFM-аналіз має на меті виявити ті фактори інвестиційної привабливості,
які найбільше впливають на становище у регіоні, а також передбачити динаміку
впливу цих факторів (сприятливу чи несприятливу). PPSFM-аналіз можна
представити наступним чином: Р (production) – виробництво; Р (personnel) –
персонал; S (supply) – постачання; F (finances) – фінанси; M (marketing) – збут.
PPSFM-аналіз базується на експертному значенні, але в підсумку має
кількісну оцінку впливу, а також враховує не тільки вплив окремих факторів на
інвестиційну привабливість аграрних підприємств, а й взаємозалежність
кожного фактора один від одного, та встановлює пріоритетність факторів.
Оцінку впливу зовнішнього середовища на інвестиційну привабливість
аграрних підприємств за методикою PPSFM-аналізу потрібно проводити в такій
послідовності (табл.).
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Отже, дотримання вказаної послідовності аналізу інвестиційної
привабливості дасть змогу інвестору прийняти обґрунтоване рішення щодо
раціональності здійснення інвестування. Таким чином, дослідивши існуючі
методи оцінки інвестиційної привабливості, ми дійшли висновку, що не існує
універсальної методики оцінки інвестиційної привабливості аграрних
підприємств, яка б дала можливість оцінити велику кількість факторів, що
впливають на інвестиційне середовище.
Таблиця
Етапи проведення PPSFM-аналізу
№
Етапи проведення PPSFM-аналізу
з/п
1. Обирається об’єкт дослідження. Ним може бути аграрне підприємство,
сільськогосподарський виробничий кооператив, фермерське господарство та
підприємства інших форм господарювання.
2. Майбутній інвестор повинен визначитися з групою експертів з числа провідних фахівців
об’єкта дослідження.
3. Слід застосувати такі методи стратегічного аналізу як SWOT-аналіз та PEST-аналіз.
Такий аналіз підкреслює, що стратегія повинна якнайкраще поєднувати внутрішні
можливості аграрного сектору економіки регіону (його сильні і слабкі сторони) і
зовнішню ситуацію, яка частково відображена у можливостях і загрозах.
4. За допомогою опитування визначають, які фактори виділяють експерти. Здійснюється
розрахунок частки експертів (опитаних), яка припадає на кожен фактор;
5. Побудова шкали за ознакою відносної важливості факторів ІП аграрних підприємств.
Розробляється таблиця шкал відносної важливості факторів. За максимальний бал
обирається «5» і прирівнюється до 100 %, відповідно, виходячи з відомих величин,
знаходиться відносна важливість кожного фактора у балах.
6. Розрахунок відносної важливості факторів ІП аграрних підприємств.
7. Побудова матриці парних порівнянь для оцінювання відносної ваги характерних причин
зниження інвестиційної привабливості аграрних підприємств по кожній складовій.
8. Розрахунок відсоткового впливу факторів за допомогою АВС-аналізу –метод
раціоналізації, що може використовуватися в усіх функціональних сферах діяльності
підприємства. АВС-аналіз дає можливість: виділити найбільш суттєві напрями діяльності;
направити ділову активність у сферу підвищеної економічної значущості і одночасно
понизити витрати в ін. сферах за рахунок усунення зайвих функцій і видів робіт;
підвищити ефективність організаційних і управлінських рішень завдяки їх цільовій
орієнтації.
9. Розподіл факторів за пріоритетністю на основі АВС-аналізу.
Джерело: [2].

Враховуючи сучасні умови середовища, в якому функціонують аграрні
підприємства, використання PPSFM-аналізу дає можливість отримати
об’єктивну оцінку інвестиційної привабливості аграрного підприємства і є
важливою інформацією, що впливає на прийняття рішення з боку інвестора.
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ВПЛИВ БАГАТОСТОРОННІХ БІЗНЕС-ПЛАТФОРМ
НА ПРИРОДУ КОНКУРЕНЦІЇ НА ГАЛУЗЕВИХ РИНКАХ
Досліджено вплив багатосторонніх бізнес-платформ на конкуренцію на
галузевих ринках. Проаналізовано взаємозв'язок між розвитком інформаційних
технологій та зміною природи конкуренції. Визначено основні рівні конкуренції
багатосторонніх бізнес-платформ та новітні тенденції конкурентної
боротьби між учасниками ринку.
Ключові слова: багатосторонні бізнес-платформи, мережевий ринок,
мережеві зв’язки, мережевий ефект, економіка, інформаційно-комунікаційні
технології.
В сучасній економіці важливу роль відіграють інформаційні технології,
які змінюють бізнес-середовище шляхом модифікації наявних бізнес-моделей
та створенням нових. Головною перевагою сучасної економічної системи є
швидкість прийняття рішень та взаємодія великої кількості учасників.
Інноваційні процеси, що відбуваються протягом останніх років
характеризуються активним розвитком багатосторонніх бізнес-платформ.
Компанії, що створюють цінність завдяки платформам, стають все більш
привабливими для інвесторів.
Бізнес-платформи швидкими темпами здобувають лідируючі позиції на
ринках у всіх сферах економіки: транспорт, банківська діяльність, охорона
здоров'я, енергетика, державне управління тощо, та на всіх континентах:
Північній Америці, Європі, Азії, Африці та Латинській Америці.
Багатосторонні бізнес-платформи забезпечують взаємодію між різними
учасниками ринку, сворюючи мережеві ефекти. В сучасних умовах вони
виступають ключовим фактором успіху. Мережеві ефекти створюють титанів
XXI століття. Google та Facebook охоплюють більш ніж 1/7 населення світу. У
світі мережевих ефектів екосистеми користувачів стали новим джерелом
конкурентної переваги та домінування на ринку. Однак на сьогодні немає
чіткого розуміння вливу багатосторонніх платформ на прододу конкуренції на
галузевих ринках [4].
Для
характеристики
особливостей
конкуренції
традиційно
використовується модель п'яти сил конкуренції М. Портера, що дозволяє
оцінити потенціал рентабельності конкретної галузі. Однак, у зв'язку з
розвитком багатосторонніх бізнес-платформ, природа конкуренції стає все
більш складною та динамічною, що робить модель М. Портера неефективною
для аналізу конкурентних відносин на мережевих ринках.
Бізнес-платформи
повністю
трансформують
відносини
між
конкурентами, постачальниками та клієнтами. Конкуренти більше не
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сприймаються як зовнішні загрози, зв’язки між ними набувають партнерського
характеру [1].
Компанії, що використовують платформи для ведення бізнесу можуть
цілеспрямовано управляти мережевими ефектами, щоб не тільки конкурувати
на ринку, але й змінювати його. Замість того, щоб вести боротьбу за частку на
ринку з визначаченим обсягом, платформний бізнес збільшує його (наприклад,
Amazon створила модель друку за запитом, тобто можливість самостійної
публікації всередині традиційної індустрії видавництва) або створює
альтернативний, який відкриває нові ринки та джерела для пропозиції (Airbnb
та Uber створили нові ринки паралельно традиційним ринкам таксі та
готельного бізнесу). Активно керуючи мережевими ефектами, компаніяплатформа може змінювати форму ринку [5].
Багатосторонні бізнес-платформи змінюють відносини не тільки між
конкурентами, а й між постачальниками та клієнтами. Якщо раніше кожний
учасник ринку намагався максимізувати власний прибуток, то на сьогодні
співпраця між учасниками є запорукою успіху, оскільки максимізація
мережевого ефекту досягається спільними зусиллями. Учасники ринку спільно
створюють вартість, а згодом розподіляють її між собою.
Розрізняють конкуренцію багатосторонніх бізнес-платформ на трьох
рівнях:
− платформа проти платформи;
− платформа проти партнера;
− партнер проти партнера.
Платформа проти платформи. Протистояння двох несумісних
мережевих технологій (багатосторонніх платформ) за право стати галузевим
стандартом. Стратегічна перевага консолі заснована не на привабливості
конкретного продукту, а на потужності техногогії. Наприклад, Sony PlayStation
Portable був більш вдалим ігровим пристроєм, ніж iPhone, якому не вистачало
спеціальних кнопок. Коли Sony, після выходу Apple iPhone, випустила на ринок
PSP-2000 восени 2007 р. її акції зросли на 10%. Але незабаром екосистема
iPhone витіснила з ринку екосистему PSP, завдяки розміру та ціні її екосистеми.
Платформа проти партнера. Це конкурентне протистояння
«платформенної компанії» та «продуктової компанії», інфраструктури та
унікального бренду, мережевого ринку проти класичного. Таксисти проти Uber,
Marriott проти Airbnb, Blockbuster проти Netflix, Whirlpool, GE і Siemens проти
Nest.
Цифрові платформи з'являються на традиційних low-tech ринках та
реалізують підривні інновації (disruptive innovations), які змінюють ринок та
трансформують галузь. Використовуючи платформену бізнес-модель, фірми
швидко приходять на галузеві ринки традиційних фірм, які орієнтовані на
створення продукту для існуючого споживача, і, реалізуючи стратегію
галузевого підриву, змінюють межі та структуру ринку, правила конкуренції,
шляхом створення додаткової вартості від ефективної взаємодії мережі
продавців та мережі покупців. Якщо фірма-старожил у своїй галузі стикається
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із загрозою входу платформи-новачка, то в даному випадку традиційні методи
конкуретної боротьби не є ефективними.
Партнер проти партнера. Два не пов'язаних між собою партнери
платформи конкурують за значення в екосистемах платформи. Цей вид
конкуренції виникає в сфері авіаперевезень, де авіакомпанії конкурують за
пасажирів та вантажі, використовуючи одну і ту ж інфраструктуру (аеропорти).
У світі платформ конкуренція менш важлива, ніж співпраця та спільна
творчість. Контроль над відносинами стає важливішим, ніж контроль над
ресурсами.
Головними методами конкуренції між бізнес-платформами є: запобігання
розміщенню на різних платформах шляхом обмеження доступу, підтримка
інновацій та захоплення їх цінності, використання інформації, підтримка
партнерства замість злиття та поглинання, захоплення платформ та поліпшення
дизайну [1, 4].
Платформи також можуть сприяти обмеженню конкуренції на ринку. Це
відбувається, коли користувачі переходять на платформу, що користується
популярністю, при цьому залишаючи іншу. Основними причинами обмеження
конкуренції між платформами є: економія на зростанні пропозиції, сильні
мережеві ефекти, висока вартість розміщення на різних платформах або
переходу на іншу платформу, неможливість нішової спеціалізації.
Отже, у світі платформ контроль над відносинами стає важливішим за
контроль над ресурсами. Серед методів, які платформи використовують, щоб
конкурувати одина з одною, можна назвати: запобігання розміщення на різних
платформах шляхом обмеження доступу, підтримка інновацій, використання
інформації як ключової компетенції, підтримка партнерства замість злиттів та
поглинань, захоплення платформ і поліпшення дизайну.
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РИНОК ВИРОБІВ З ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ І КАМІННЯ В
УКРАЇНІ У ПРОБЛЕМНОМУ КОНТЕКСТІ
Висвітлено основні тенденції розвитку національного ринку виробів з
дорогоцінних металів і каменів. Обґрунтовано теоретичну сутність ринку,
який формують виробничий і операційний сегменти. З'ясовано ключові
проблеми, вирішення яких визначає перспективи подальшого розвитку ринку
виробів з дорогоцінних металів і каменів України.
Ключові слова: національний ринок виробів з дорогоцінних металів і
каміння, конкурентне середовище ринку, національна економіка, ювелірні
вироби.
Незважаючи на те, що Україна має тривалу історію, глибоку традицію
виробництва та обробки дорогоцінних металів і каміння, розвиток ринкових
відносин у даній сфері характеризується численними проблемами. З метою їх
вирішення важливо здійснити системний підхід до виокремлення найбільш
актуальних і певним чином концептуальних з них, на що орієнтоване дане
дослідження. Воно проведене з використанням положень нормативно-правової
бази, а також праць українських науковців, які займались даною тематикою.
Серед них – Т. Артюх та І. Григоренко, Н. Луців, Л. Машковська, К. Семенюк,
Ю. Тітова, Л. Чиж та інші.
Ринок виробів з дорогоцінних металів і каміння слід розглядати як
механізм узгодження попиту і пропозиції на стратегічно важливі ресурси –
дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння, дорогоцінне каміння органогенного
утворення та напівдорогоцінне каміння. Даний ринок формується такими
основними сегментами: 1) виробничим – сфера переробки, обробки
дорогоцінних металів і каміння; 2) операційний – сфера здійснення операції з
дорогоцінними металами і камінням.
Вітчизняні експерти неоднозначно оцінюють сучасний стан розвитку
ринку виробів з дорогоцінних металів і каміння України. Як правило, у
дослідженнях проблеми розвитку вітчизняного ринку вони бачать «у корінь».
Безперечно, базовою причиною більшості деструктивів є недотримання
виробниками вимог законодавства України у сфері застосування технічних
регламентів та стандартів [1, с. 79]. Окрім виконавської складової, залишається
вкрай проблемним стан правового та нормативного забезпечення контролю за
якістю сплавів ювелірних виробів з дорогоцінних металів, а також стан
законодавства у сфері технічного регулювання, стандартизації, підтвердження
відповідності та захисту прав споживачів [1, с. 79]. Дуже вдало, на наш погляд,
виділяє вади нормативно-правового регулювання даної сфери К. Семенюк.
Серед них учена вказує: відсутність технічних норм та стандартів якості
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ювелірних виробів, які б регламентували не лише кількість дорогоцінного
металу та його пробу, але й якість та місткість лігатурних домішок, покриття
тощо; заборона для суб’єктів господарювання, які займаються виробництвом та
реалізацією ювелірних виробів, використовувати у своїй діяльності спрощену
систему оподаткування; скасування з 2012 року права ювелірних виробників,
які клеймували власні вироби державним пробірним клеймом, виконувати такі
операції; відсутність чіткого визначення контрольних складових, що становить
механізм державного пробірного контролю, а також органів, які здійснюють
цей контроль, та ін. [2, с. 4].
Серед інших проблем, які виділяють вітчизняні фахівці для даної сфери, –
відсутність на підприємствах системи управління якістю, застосування
суб’єктами господарювання «нестандартних сплавів» та домішок, використання
імпортних сплавів низької якості, нестійких покриттів, які не пройшли
випробування на відповідність показникам надійності та безпеки [1, с. 79]. У
цьому контексті виринає проблема неефективної системи контролю якості
виробів з дорогоцінних металів і каміння в Україні. Як пише К. Семенюк,
гармонічне й ефективне функціонування та розвиток ринку виробів з
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння неможливі без розроблення та
впровадження нового механізму контролю якості виробів як промислового
призначення, так і ювелірних; відміна ліцензування даного виду діяльності, як
неефективної форми контролю, вже є першим кроком на шляху створення
цього механізму [3, с. 148].
Ще одна специфічна проблема – конкурентне середовище ринку. Дана
сфера є доволі прибутковою і стратегічною, відтак приваблива з позиції
тінізації бізнесу. Свідченням цьому – динамічний розвиток торгівельної мережі
більшості ювелірних підприємств у великих містах України. Як правило, вони
займають торговельні площі у центральних районах міст, що свідчить про
прибутковість даного бізнесу. З іншого боку, спостерігаємо проблеми щодо
ефективності діяльності такого роду підприємств. Вони доповнюються
збереженням практики державної власності у деяких суб’єктів господарювання.
Зокрема з 2012 року ведуться дискусії щодо приватизації Державного
підприємства «Львівський державний ювелірний завод». Наразі такі дії
заплановано на 2017 рік. Залишаються державними ПАТ «Київський ювелірний
завод», ДП «Вінницький завод кристал», ЗАТ «Харківський ювелірний завод».
Разом з Львівським до 2012 року їм було надано виключне право самостійного
клеймування, на відміну від решти виробників. Нині це право делеговано
профільним державним установам.
Якщо звертатись до статистичних даних, то одразу звертаємо увагу на ще
одну суттєву проблему щодо вітчизняного ринку – брак офіційної інформації.
Існують різні дані щодо кількості суб’єктів господарювання ювелірної
промисловості України. З Інтернет-даних 2012 року таких налічувалось
близько 7500, з яких більше 99% були недержавними. В інших дослідженнях
українських авторів з посиланням на дані Державної служби статистики
України, знаходимо інформацію, що сьогодні в країні працює понад 1050
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комерційних структур, які мають ліцензію на виготовлення коштовностей, і
понад 4,5 тис. структур, які мають право на їх продаж в роздріб [4, с. 174].
Станом на І півріччя 2016 року найбільше ювелірних товарів було
виготовлено із срібла, а найменше – із платини; це свідчить про те, що
виробники в умовах економічної кризи намагаються зберегти виробничі
потужності за рахунок виготовлення більш дешевої ювелірної продукції [4,
с. 174].
Здійснити комплексний статистичний аналіз ринку виробів з
дорогоцінних металів і каміння дуже складно. У вільному доступі в мережі
Інтернет є інформація зі звітів про результати роботи Державної пробірної
служби України, ліквідованої в 2014 році. Останній – за 2009 рік. Вибірковим
є представлення звітів державних ювелірних підприємств. На окремих
порталах можна знайти огляди ювелірного ринку, однак за певну плату. Для
прикладу, на сайті «http://www.marketing.net.ua» доступ до даних, серед яких
також аналіз ринку ювелірних виробів України, Росії, Великобританії, Італії,
Індії, США та інших країн, світу загалом, вимагає реєстрації, що є платною і
для фізичних осіб коштує 2287 грн на місяць. З огляду на фінансові
можливості дослідників такі витрати обмежують їхню мотивацію до
відповідних досліджень.
Існування великої кількості проблем вітчизняного ринку вимагає виділення
пріоритетних з них у співставленні до можливих наслідків. Такі проблеми
доцільно розділяти на управлінські, підприємницькі, ресурсні і секторальне.
Авторське їх бачення відображене на рис. 1.
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державного управління сферою

 Зловживання владним ресурсом, нерозвинене
ринкове середовище

 Недотримання суб’єктами норм
чинного законодавства

 Нерегульованість, тінізація ринку без належного
позитивного впливу на економічні процеси

 Відсутність належного інформаційного забезпечення

 Обмеженість наукових обґрунтувань пріоритетів
розвитку ринку

 Нерозвинене
середовище ринку

 Демотивація
диверсифікації,
виробництва та суміжних послуг

конкурентне

розвитку

 Неефективна система контролю
якості виробів з дорогоцінних
металів і каміння в Україні

 Неконкурентоспроможність
вітчизняної
продукції, послаблення позицій за експортним
потенціалом
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інвестиційного середовища

імпортозалежність

 Проблема видобутку бурштину

 Втрата іміджевих позицій та позитивного впливу
використання ресурсу для економічного зростання

 Технічна відсталість в обробці
окремих матеріалів

 Нерозвиненість сегментів окремої продукції,
зокрема з діамантами

Рис. 1. Ключові проблеми розвитку вітчизняного ринку виробів з
дорогоцінних металів і каміння: сучасний контекст
Джерело: побудовано автором
Отже, вітчизняний ринок виробів з дорогоцінних металів і каміння
перебуває на етапі формування, як це не дивно звучить після чверті століття
незалежності нашої держави. Виникає питання щодо перспектив подальшого
розвитку ринку. Безумовно, надалі перспективи розвитку ринку мають
орієнтуватись на цілі сталості з балансуванням економічних, екологічних і
соціальних інтересів. Вважаємо, що поки центральним питанням у забезпеченні
розвитку ринку виробів з дорогоцінних металів і каміння України є формування
прозорості та належного інформаційного забезпечення, оскільки без
публічності неможливо побудувати комунікаційну платформу для суспільства,
фахівців та науковців.
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ГІБРИДНІ ІНСТРУМЕНТИ В УПРАВЛІННІ РИЗИКАМИ
ПРОЕКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ
Розкрито зміст та здійснено класифікацію гібридних фінансових
інструментів відповідно до зарубіжної практики. Визначено перелік гібридних
фінансових інструментів та уточнено особливості їх використання в
управлінні ризиками проектного фінансування в умовах української економіки.
Ключові слова: гібридні інструменти, конвертовані облігації, акції,
проектне фінансування, ризик проектного фінансування.
Обмеження джерел фінансування довгострокових фінансових рішень в
умовах поглиблення кризи в українській економіці актуалізує розгляд питань
щодо застосування нетрадиційних для українських умов інструментів
залучення капіталу, які характеризуються можливостями убезпечення
інвесторів від можливих втрат упродовж життєвого циклу проекту.
Кількісна оцінка ризиковості проекту оцінюється в площині відхилення
фактичного проектного грошового потоку від очікуваного. Рівень відхилення
грошових потоків проекту залежить від дії багатьох чинників макро- та
мікрорівня, що зумовлює здороження вартості позикового капіталу, ускладнює
процедуру залучення довгострокових коштів та потребує надійного захисту
інтересів інвесторів [1, С.6].
До найбільш поширених фінансових інструментів управління проектними
ризиками належать такі: акредитиви, банківські гарантії, довгострокові
контракти, контракти з особливими умовами, резервні фонди, депозити на
спеціальних рахунках, банківські рахунки з особливим режимом, резервні
кредити.
Упродовж останнього часу у зарубіжній практиці набули поширення
різноманітні гібридні фінансові інструменти зі складними характеристиками,
які найчастіше є поєднанням інструментів позики та інструментів капіталу.
Гібридний фінансовий інструмент використовують для захисту від ризиків
зміни відсотка, ціни товару, курсу валют, індексу цін і т. ін.
Зазначимо, що у П(с)БО 13 «Фінансові інструменти» не визначено чітких
умов визнання, облікової оцінки та правил обліку гібридних фінансових
інструментів. Разом з тим є визначення складного фінансового інструменту як
фінансового інструменту, що містить компонент фінансового зобов'язання і
компонент інструмента власного капіталу [2].
За умов дотримання такого підходу доцільно вважати, що у проектному
фінансуванні компонентом фінансового зобов’язання є проектні облігації, які
використовують для залучення капіталу. Компонентом інструмента власного
капіталу - акції, або інший фінансовий інструмент, зміна справедливої вартості
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якого (або пов'язаного з ним грошового потоку) зумовлює потребу у
застосуванні одного чи декількох інструментів хеджування.
Дотримуючись підходів П(с)БО 13, можна розглядати хеджування
проектного грошового потоку як хеджування зміни грошових потоків щодо
ризику, пов'язаного з визнаним активом чи зобов'язанням або з прогнозованою
операцією, що впливатиме на чистий проектний дохід.
На відміну від вітчизняної практики, за МСФО 9 гібридний фінансовий
інструмент розглядається крізь призму гібридного договору, який містить
комбінацію простого фінансового інструменту та деривативу [3].
Характеристики простого фінансового інструменту, є основою гібридного
договору: наприклад, строкові депозити або облігації з фіксованою дохідністю у цьому випадку незмінними характеристиками є номінальна вартість облігації,
купонна дохідність, строк погашення.
Поєднання простого фінансового інструменту з похідним (форвардним
контрактом, ф’ючерсом, опціоном) забезпечує гнучкі умови виконання
зобов’язань, що дозволяє врахувати зміни ситуації на різних ринках –
фондовому, валютному, товарному. Прикладами таких фінансових
інструментів є конвертовані облігації з обміном на прості або привелійовані
акції та застосуванням змінного коефіцієнту конвертації залежно від ринкової
ціни акції; мультівалютні облігації, відсотки за якими сплачуються в одній
валюті, а погашення номіналу здійснюється в іншій (для хеджування валютного
ризику) та ін.
Поширення гібридних фінансових інструментів у зарубіжній практиці
пояснюється прихованим намаганням отримання додаткових податкових
преференцій. Насамперед це стосується привілейованих цінних паперів зі
щомісячним (MIPS - Monthly Income Preferred Securities) та щоквартальним
(QUIPS - Quarterly Income Preferred Securities) доходами, створення та випуск
яких у 1993 році пов’язують з компанією «Sullivan&Cromwell» та
інвестиційним банком «Goldman Sachs». Номінальна вартість MIPS складає 25
дол. США. Так, MIPS і QUIPS є борговими зобов’язаннями у формі
привілейованих акцій. Корпорація створює за кордоном дочірню компанію
(ТОВ), яка здійснює емісію привілейованих акцій. Дохід від продажу акцій
надається материнській компанії або у формі кредиту, або покупки боргових
інструментів – облігацій. Виплати за кредитом (облігаціями) не
оподатковуються. Платежі здійснюються щомісячно або щоквартально з
прив’язкою до виплати дочірньою компанією інвесторам дивідендів по
привілейованим акціям. Такі виплати перевищують розмір виплат за
звичайними привілейованими акціями, що пояснює факт того, що на світовому
ринку цінних паперів біля 70% привілейованих цінних паперів припадає на
MIPS [4].
На наш погляд, застосування фінансових інструментів зі складними
характеристиками у проектному фінансуванні має певну специфіку, що
визначається особливостями структурування проектних угод та умовами
попереднього розподілу ризиків серед учасників. Зростання ризиків зумовлює
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підвищення очікуваної дохідності на вкладений капітал та супроводжується
намаганнями інвесторів переглянути умови участі у фінансуванні проектних
рішень. Використання гібридних фінансових інструментів водночас дозволяє
вирішувати питання залучення довгострокового капіталу та хеджування
істотних проектних ризиків, притаманних конкретному проекту.
Враховуючи зростання сукупних ризиків проектного фінансування в
Україні, доцільно звернути увагу на такі фінансові інструменти, які відповідно
до зарубіжної практики визначаються як гібридні:
 конвертовані проектні облігації з обміном на звичайні акції учасників
проекту. Зауважимо, що конвертовані облігації доцільно використовувати у
разі фінансування в Україні проектів за схемою Limited recourse project, коли
джерелами погашення боргу частково можуть бути грошові потоки, які
створюються (генеруються) іншими активами спонсорів проекту. Ці активи
можуть включатися до забезпечення додатково до активів проекту на найбільш
ризикових етапах фінансування. Цей вид обслуговування боргу є найбільш
розповсюдженим у світі;
 мультивалютні проектні облігації, у разі фінансування проектів
учасниками, які є резидентами різних країн. Погашення номіналу за
облігаціями здійснюється у валюті приймаючої сторони - країни, де
відбувається реалізація проекту;
 проектні облігації зі змінним купоном, залежно від дохідності проекту
та умов його реалізації.
До складних фінансових інструментів, призначених для убезпечення від
ризиків проектного фінансування, можна віднести сек’юритизовані проектні
облігації, які використовуються при фінансуванні корпорацій та підтримці
довгострокових фінансових рішень [5, C.93 - 94]. У проектному фінансуванні
сек’юритизація проектних облігацій за механізмом нагадує сек’юритизацію
іпотечних облігацій [6, C.318 - 320]. Оскільки до пулу включаються переважно
короткострокові кредити, структура угоди повинна бути поновлювальною
(револьверною). Ключовим питанням процесу сек’юритизації в Україні є
визначення ставки купону за структурованими облігаціями. Враховуючи, що
базова ставка включає в себе ще й ризик країни та ABS-спред.
Хеджування валютних ризиків у проектному фінансуванні може
доповнюватися застосуванням позабіржових опціонів (over-the-counter option,
OTC option) [7, C.67]. Вони продаються і купуються учасником проекту і
банком, як правило, за індивідуальною угодою на договірних засадах і за
специфікацією, що відповідає вимогам покупця. Слід зазначити, що їх
використання у проектному фінансуванні вигідне в таких випадках:
 якщо час і сума валютних надходжень для учасників проекту чітко не
визначені;
 з метою захисту експортних та імпортних потоків товарів, чутливих до
зміни цін;
 у разі потреби забезпечення одночасного страхування від комерційних і
валютних ризиків учасниками проекту.
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Якщо фінансування проекту є складовою довгострокової фінансової
стратегії великих корпоративних структур, прийнятними є використання
кредитних нот, конвертованих облігацій, цінних паперів з вбудованими
деривативами, цінних паперів з прив’язкою до базового активу, забезпечених
цінних паперів у корпоративному пулі [5, C.96].
Умовами проектного фінансування на засадах довгострокового
кредитування є стабільна економіка; стійкий банківський сектор; напрацьовані і
перевірені ділові зв'язки між банками, інвесторами і їх партнерами; наявність
високого ступеню довіри між кредиторами, що вступають у співробітництво;
платоспроможність і надійність кожного окремого учасника альянсу.
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Панельна дискусія 4.
МЕТОДОЛОГІЯ СУЧАСНИХ ЕКОНОМІКО-ТЕОРЕТИЧНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ.
ПОВЕДІНКОВА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЕКОНОМІКА
З.І. Галушка, д-р екон. наук, проф.,
В.О. Соболєв, канд. екон. наук, доцент,
Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича
МОДЕЛІ ЛЮДИНИ ТА ЇЇ ПОВЕДІНКИ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ
ТА В ІНШИХ СОЦІАЛЬНИХ НАУКАХ
Визначено традиційні та сучасні методологічні підходи до аналізу моделі
людини як системи певних припущень щодо детермінант і способів її
економічної поведінки в різних економічних умовах. Здійснено порівняння
традиційних та сучасних методологічних підходів до аналізу моделі людини.
Виділено підходи до аналізу поведінки людини у різних соціальних науках, у
неокласичній теорії та альтернативні моделі людини, що вивчаються у
сучасній економічній теорії.
Ключові слова: теоретичні моделі людини: економічна, раціональна,
ірраціональна, процедурно (обмежено) раціональна, опортуністична,
соціальна.
Поведінкова економічна теорія починаючи із середини ХХ ст. стала одним
із дослідницьких підходів, що виступає як альтернативний неокласичному
напряму економічної науки. Вона включає сукупність теорій, що описують
процес прийняття економічних рішень, зокрема,
домогосподарствами,
організаціями, фірмами. У зв’язку з цим, економічна теорія як наука набула
нових граней у системності дослідження економічних процесів і явищ,
принципів економічної поведінки. Вона розширила рамки наукових
досліджень, орієнтуючись не лише на прагматичні розрахунки, норми
раціональної поведінки господарюючих суб’єктів, а й на психологічні,
ментальні, групові характеристики прийняття економічних рішень, які можуть
суттєво впливати на результати їх досягнення.
Створенню сучасної поведінкової теорії передувало декілька етапів
формування її підходів представниками різних напрямів і шкіл економічної
думки. Спочатку це були поведінкові моделі людини у різних соціальних
науках, потім вони виокремилися в економічних дослідженнях неокласичного
напряму та знайшли своє продовження в альтернативних моделях людини
Г.Саймона, Р.Хайнера, Г. Беккера, Х.Лейбенстайна, П. Л. Рейно, Ф.Хайєка,
І.Кірцнера та ін. На рис.1 узагальнено підходи, що пояснюють модель людини у
різних соціальних науках, у неокласичній та сучасній економічній теорії.
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Рис. 1. Підходи до визначення моделі людини
Наведене на рис. 1 групування підходів до визначення моделі людини та її
поведінки в економічній теорії та в інших соціальних і поведінкових науках
демонструє ускладнення і розширення предмету дослідження.
Перша економічна модель людини була створена класичною школою
політичної економії. А. Сміт вважав природною рушійною силою
господарського розвитку прагнення індивіда до досягнення своїх економічних,
насамперед грошових, інтересів. Це відповідає формальному підходу до
раціональності [1, с.12]. У неокласичній теорії природа людини мислиться як
спрямована на максимум задоволень, включаючи сюди як економічний
матеріальний успіх, так і задоволення матеріальних потреб при мінімізації
витрат [5, с. 27].
Інституціоналісти відкидають саму гіпотезу максимізації особистої
корисності як атрибут людської діяльності. Мотивами можуть бути
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самореалізація, творча діяльність, прагнення до досконалості, влади, слава,
душевний комфорт, внутрішня психологічна рівновага тощо. Порівнюючи
«людину економічну» і «людину інституціональну», можна відзначити
спрямованість цілей економічної діяльності першої групи на максимізацію
матеріальних благ, а другої – на зміцнення свого стану і статусу в суспільстві
[5, с.22].
Сучасне трактування «економічної раціональності» має позитивні та
негативні сторони. До позитивних слід віднести можливість без особливих
проблем використовувати математичний апарат. Споживачі для цієї мети
перетворюються на функції корисності, а фірми – у виробничі функції.
В останні десятиліття, дякуючи міжпредметним дослідженням,
сформувалася саме така модель «ірраціональної людини». Зокрема, результати
експериментів Д. Канемана указують на те, що в процесі ухвалення рішення
суб'єкти ігнорують найосновніші принципи і правила, що лежать в основі теорії
раціонального вибору. Як показує вчений, людські рішення закономірно
відхиляються від стандартної моделі. Вони, швидше, надають перевагу якимсь
сталим правилам (інститутам), що замінюють раціональну оптимізацію.
Як доводять психологи, люди схильні уникати ситуації невизначеності;
міняти свої рішення залежно від контексту, ігноруючи підрахунок
математичного очікування; недооцінювати можливість негативного результату
в «звичних» ситуаціях.
Інституційна теорія внесла «опортуністичний» аспект до існуючої моделі
суб'єкта, зосередивши увагу на егоїстичних мотивах людської поведінки.
Опортунізм проявляється як «переслідування особистого інтересу, що межує з
підступністю», – пише О. Уільямсон [4, с. 97-98]. Це проявляється в
економічній поведінці, що супроводжується випадками обману, приховування
інформації, навмисного спотворення істини, шахрайства.
Сучасні соціологічні дослідження економічної поведінки людини
підтверджують, що вона у змозі не тільки вибирати різні способи використання
дефіцитних ресурсів, але здатна переключатися, переходячи від логіки
економічно орієнтованої до логіки соціально орієнтованої дії і назад. Вона
може переключати режими дії, актуалізуючи той чи інший мережний контур
своїх взаємозв’язків, змінювати способи ранжирування і порядок
обґрунтування цінності ресурсів. Людина здатна діяти всупереч очевидній
раціональності чи сталим нормам. Вона не просто кидається за вигодою і не йде
неодмінно шляхом найменшого опору, а в змозі виявити вольові зусилля і
переборювати опір обставин (наприклад таких, як дефіцит ресурсів,
неадекватність діючих правил поведінки, неясність цілей тощо). Нарешті,
людина здатна до диференційованих дій. Вона може в одних випадках
поводитися раціонально, незалежно чи егоїстично, а в інших виявляти
альтруїзм чи слідувати традиційним нормам. І не тільки в тому, що рамки дій,
які вона здійснює, ширші, ніж передбачені економічною теорією, а й тому, що
їх розходження соціально зумовлені, а самі дії укорінені в соціальних
структурах, в які включена ця людина [2].
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Аналіз наведених підходів, з нашого погляду, свідчить про те, що
сформувалася ще одна – «соціальна модель», орієнтована на економічну
поведінку людини в соціальному середовищі. Її характеризує процес
соціалізації, що розкривається через зміст економічної діяльності та
економічної поведінки, відображає специфіку соціально-економічних відносин
й суспільно-економічних інститутів та структур. Людина розглядається як
система особистісних характеристик, яка крім специфіки потреб та інтересів
включає такі елементи як світогляд, духовне багатство, мораль, соціальний
статус, соціальну роль, спрямованість особистості.
Отже, доповнюючи нові «штрихи» до моделі економічної людини,
представники сучасної економічної теорії та інших соціальних наук
сформували методологічний фундамент дослідження сучасних проблем
соціалізації економіки. Він дозволяє зрозуміти рушійні сили розвитку
економіки та принципи економічної поведінки суб’єктів економічних відносин,
а значить, визначити стратегічні пріоритети та способи досягнення цілей
суспільного розвитку, обґрунтувати принципи соціальної політики уряду.
Список використаної літератури
1. Автономов В.С. Модель человека в экономической науке / В.С.
Автономов. – Спб., 1998.
2. Лукашевич М.П. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії / М.П.
Лукашевич, В.М. Туленков. – Навч. пос. К.: МАУП, 2004. – 464 с.
3. Теліженко Л.В. Моделювання як метод осмислення цілісної людини у
постнекласиці / Л.В. Теліженко. – Ученые записки Таврического
национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Философия.
Культурология. Политология. Социология». – Том 23 (62). – 2010. – № 2.
– С. 55.
4. Уильямсон О. Институты капитализма / О.Уильямсон; Пер. с англ. – Спб.,
1996.
5. Федотова В.Г. Человек в экономических теориях: пределы онтологизации
/ В.Г. Федотова. – Вопросы философии. – 2007. - № 9.
6. Ходжсон Дж. Экономическая теория и институты. Манифест современной
институциональной экономической теории / Дж. Ходжонс // Пер. с англ. –
М.: Дело, 2003. – 464 с.
7. Kahneman D., Tversky A. Rational choice and the framing of decisions /
Hogarth R., Reder M. (eds.). Rational choice. – Chicago: The University of
Chicago Press. – 1987.

401

ПАРАДИГМАЛЬНІ ЗРУШЕННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ ХХІ СТ.
В.П. Мельник, канд. екон. наук, с.н.с.,
ДННУ «Академія фінансового управління»
ЕВРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПОВЕДІНКОВОЇ ПАРАДИГМИ
У СУЧАСНОМУ ТЕОРЕТИКО-ФІНАНСОВОМУ АНАЛІЗІ
Дослідницькі здобутки поведінкової економіки і фінансів розглядаються у
контексті наявної тенденції гетеродоксизації сучасного мейнстриму науковоекономічного і фінансового аналізу. Висвітлюються чинники, які
перешкоджають ухваленню раціональних господарських рішень. Оцінюються
перспективи поведінкового напряму науково-економічного і фінансового
аналізу.
Ключові слова: поведінкова економіка і фінанси, ірраціональні чинники
господарської поведінки, поведінкові евристики.
Незважаючи на мозаїчність картини господарської реальності, яка
(картина) склалася в сучасній економічній науці (а також у її спеціалізованих
розділах, у тому числі і у фінансовому аналізі, що фокусується на вивченні
практики поводження людей з грошима) і визначає її предметне поле,
«наріжним каменем» цієї мозаїки залишається відповідна поведінкова
онтологія, згідно з якою, усе, що відбувається в економіці, – на різних рівнях її
організації і стадіях розвитку, в різних її сферах, галузях і секторах – завжди
має поведінкові корені, є наслідком тих або інших людських вчинків. Тому,
проводячи наукові дослідження, професійні вчені економісти завжди
(усвідомлено чи не усвідомлено) використовують одну з моделей (гіпотез)
людської поведінки. Кожна з таких моделей є компонентом жорсткого ядра
(апріорі прийнятих не спростовуваних фундаментальних допущень) відповідної
дослідницької програми, що склалася або формується в економічній науці, і, як
така, виступає аналітичним інструментом, методом наукового економічного
пізнання.
Наявність в економічній науці різноманітних моделей поведінки
господарюючих
суб'єктів
обумовлена
відмінностями
в
розумінні
представниками існуючих в ній напрямів і шкіл того, яким є світ (тобто
оточуюче середовище), з яким цим суб'єктам доводиться «мати справу», будучи
«зануреними» в нього, і якими вони є самі у цьому світі. Ці питання у такому
вигляді, як вони трактуються у рамках згаданих напрямів і шкіл, і до цього дня
залишаються відкритими, що дозволяє говорити про можливості модифікації
існуючих і навіть появи нових підходів до аналізу поведінки господарюючих
суб'єктів.
Наявність таких можливостей підтверджують наукові результати, отримані
представниками поведінкової економіки і такого її відгалуження, як
поведінкові фінанси – дослідницького напряму в сучасній фінансовій науці, що
фокусується, на думку Нобелівського лауреата у галузі науково-економічного
аналізу П. Самуельсона, на «вивченні поведінки людей, діючих не надто
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розумно з точки зору викладачів фінансових коледжів» [1, с. 50] тобто
«проповідників» теоретико-фінансового мейнстріму. Попри те, що
П. Самуельсон оцінив наукові результати, отримані в області поведінкових
фінансів, як «багато шуму з нічого» [1, с. 51], проте, за твердженням одного з
лідерів цього науково-дослідницького напряму, Нобелівського лауреата у галузі
науково-економічного аналізу 2017 року, Р. Талера, «якщо раніше люди
запитували, що таке «поведінкові фінанси», то тепер вони запитують, а чи
існують ще якісь фінанси, окрім поведінкових» [2, с. 86].
У сучасній економічній науці, у тому числі і у рамках її власне
фінансового розділу, вважається загальновизнаним, що вчинки будь-якого
господарюючого суб'єкта визначаються рішеннями, що ним приймаються,
внаслідок чого його поведінка розглядається як послідовність актів ухвалення
рішень, а окремий такий акт служить базовою одиницею наукового аналізу
вчинків відповідних суб'єктів.
Здійснювані теоретичні і експериментальні дослідження людської
поведінки у сфері господарювання, зокрема поводження людей з грошима,
показують, що рішення, які приймаються господарюючими суб'єктами, в
принципі ґрунтуються не лише на раціональних міркуваннях, але й на
соціальних традиціях, моральних установках, розрізнених фактах їх особистого
досвіду, підсвідомих реакціях, є результатом афектованої поведінки. У
ситуаціях високої міри невизначеності, несподіваного збігу обставин люди
виявляються не здатними проаналізувати увесь комплекс чинників, які
впливають на перебіг подій, і часто користуються особливими ланцюжками
фрагментарних міркувань («евристичними переходами») [3]. Існує і ряд
досліджень міждисциплінарного характеру, що репрезентують поведінковий
напрям в економічній і власне фінансовій науці, у полі зору яких виявилися
ірраціональні чинники (як ситуаційні, так і фундаментальні) прийняття
господарюючими суб'єктами рішень, які кореняться в ментальних особливостях
цих суб'єктів [4–14]. Наприклад, Г. Клейнер виявляє низку таких характеристик
психіки більшості господарюючих суб'єктів, які усі разом і кожна нарізно
перешкоджають ухваленню раціональних рішень [15, с. 51-85]. Зокрема,
йдеться про такі характеристики, як:
1. Неготовність господарюючого суб'єкта утямити і сформулювати цільову
установку в ситуації вибору («антипатія до цілевизначення»);
2. Утруднення, яких зазнає господарюючий суб'єкт, при формуванні
об'єктивних обмежень вибору, труднощі при аналізі подумки можливих
альтернатив і виокремленні серед них реальних («труднощі розмежування
реального і нереального»);
3. Утруднення при порівнянні допустимих альтернатив («антипатія до
рейтингування»);
4. Неусвідомлена схильність господарюючого суб'єкта до вибору
граничних або близьких до граничних альтернатив («потяг до пограничних і
ризикованих ситуацій»);
403

ПАРАДИГМАЛЬНІ ЗРУШЕННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ ХХІ СТ.
5. Неусвідомлена відраза господарюючого суб'єкта до вибору граничних
або близьких до граничних альтернатив («антипатія до крайніх або
ризикованих ситуацій»);
6. Надання господарюючим суб'єктом апріорної переваги альтернативам,
які розглядаються ним на початку/у середині/наприкінці періоду часу для
ухвалення рішень («неможливість дотримуватися однакових умов оцінки
альтернатив»);
7. Надання господарюючим суб'єктом апріорної переваги альтернативам,
які ідентифікуються ним за їх конфігураційними характеристиками у зв'язку з
попереднім досвідом ухвалення рішень («неусвідомлені асоціації з минулим»);
8. Надання господарюючим суб'єктом переваги рішенням, реалізація яких
швидше починається/закінчується («антипатія/потяг до прийняття швидко
здійснюваних рішень»);
9. Надання господарюючим суб'єктом переваги рішенням, які мають/не
мають ознак новизни («антипатія/потяг до нових рішень»);
10.
Надання
господарюючим
суб'єктом
переваги
оборотним/
безповоротним рішенням («антипатія/потяг до остаточного вибору»);
11. Неусвідомлене небажання господарюючого суб'єкта залишатися в
заданих межах множини допустимих альтернатив («антипатія до врахування
меж»);
12. Антипатія суб'єкта до вибору абсолютно найкращого варіанту
поведінки («антипатія до радикалізму»);
13. Надання господарюючим суб'єктом переваги рішенням, які обираються
відповідно до відомих звичних або традиційних процедур, що не обов'язково
відповідають наявній ситуації («нав'язливий вплив минулого досвіду»).
Таким чином, як з'ясувалося [5; 15, с. 54–61], існує досить широке коло
психічних особливостей господарюючих суб'єктів, які спричиняють низку
відхилень від раціональності при прийнятті цими суб'єктами рішень. Такі
відхилення – це схильність людської свідомості до певних стійких процесів, що
призводять до прийняття рішень, які відрізняються від раціональних. У
поведінковій економічній і власне фінансовій теорії вважається, що багато з
таких відхилень є наслідком евристик [16].
Зазвичай в процесі ухвалення рішень люди суб'єктивно оцінюють
результати і вірогідність випадкових подій, застосовуючи для цього нескладні
правила, або евристики. Їх перевага полягає в значному скороченні часу і
зусиль порівняно з раціональним процесом збору і обробки об'єктивної
інформації. Подібні евристики нерідко дають досить непогані результати,
оскільки у більшості випадків люди не прагнуть до оптимальних рішень, і тому
висока точність оцінок не потрібна. У той же час досить часто використання
евристик замість «точних вимірів» призводить до серйозних помилок і зміщень
в оцінках.
Основним досягненням досліджень, які проводяться у рамках
поведінкового напряму теоретико-фінансового аналізу можна вважати
усвідомлення того факту, що у сфері фінансів, як і в усіх інших сферах своєї
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діяльності, люди приймають рішення і здійснюють вчинки під впливом
стереотипів, що склалися, ілюзій сприйняття, упереджених думок, помилок в
аналізі інформації і найзвичайнісіньких емоцій. Звідси випливає, що необхідно
відмовитися від передумов ортодоксальної теорії раціонального вибору, які
фальсифікуються (спростовуються), і замінити їх реалістичнішими
поведінковими допущеннями. Зрозуміло, прибічники поведінкової економічної
і власне фінансової теорії усвідомлюють те, що без особливої необхідності
економісти і фінансисти-теоретики не підуть на перегляд традиційної
неокласичної мікроекономіки. Проте вони вважають, що якщо між
передбаченнями ортодоксальної і реалістичної поведінкових моделей матимуть
місце істотні розбіжності, то менш адекватна актуалізованій економічній
реальності теорія (передбачається, що це буде неокласична мікроекономіка)
повинна поступитися місцем адекватнішій – поведінковій. Незважаючи на те,
що поведінкова економічна і власне фінансова теорія вже довели свою
плідність при вивченні різноманітних явищ економічної реальності, говорити
про те, що ми маємо справу з системою концепцій і поглядів, що вже
сформувалася, уявляється передчасним. Лише небагато з відповідних наукових
напрацювань можуть похвалитися стрункістю теоретичних побудов і
різноманітними практичними застосуваннями. Проте, на наш погляд, це лише
тимчасовий недолік, який буде виправлений в ході подальшої роботи.
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ДО ПРОБЛЕМИ ПОСТУЛАТІВ «МЕЙНСТРІМУ» ЗАХІДНОЇ
ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ: «ПРИРОДНИЙ ПОРЯДОК»
ЧИ «КЕРОВАНИЙ ХАОС»?
У тезах доповіді аналізується вчення про «природний порядок речей», яке
значною мірою сформувало «жорстке ядро» «мейнстрімівського» напряму
західної економічної думки – від класичної політичної економії до
неолібералізму. Продемонстровано несумісність вчення про «природний
порядок речей» із християнським вченням про первородний гріх і спасіння.
Обґрунтовано неможливість досягнення економічної та соціальної гармонії в
умовах обмеженості ресурсів, що проявляється у періодичному скиданні
дисбалансів, які нагромаджуються в центрах світогосподарської системи в
країни периферійного капіталізму.
Ключові слова: природний порядок речей, обмеженість ресурсів,
конкуренція, первородний гріх, спасіння.
Важко переоцінити ключове значення для ортодоксального напряму
розвитку західної економічної думки філософеми «природного порядку речей»,
висунутої ще фізіократами. Разом із концептом «економічної людини» вона
стала елементом «жорсткого ядра» мейнстрімівської парадигми і в різних
«реінкарнаціях» повторюється в теоретичних системах А. Сміта, Д. Рікардо,
Ж.-Б. Сея, Ф. Бастіа, А. Маршалла, у представників лозаннської школи, у
неолібералів, особливо у Л. фон Мізеса і А. фон Хайєка. Суть цієї глибокої
філософської інтуїції полягає у впевненості, що в основі ринкової взаємодії
людей лежить потужне гармонізуюче начало, подібне до законів небесної
механіки, що забезпечує спонтанне тяжіння економічної системи до
оптимального стану. А тому: «Будь-яке втручання держави у дію ринкових сил
призведе до непоправної шкоди і внаслідок цієї обставини має обмежуватися
лише: створенням сприятливих економічних умов для 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» [1, с. 28].
Філософія «природного порядку» виникає на перетині зміцнілого за часів
Ньютона і Декарта механістичного розуміння природи і вчення деїстів , згідно з
яким, Бог, створивши Всесвіт, підпорядкував його рух ідеальним законам,
внаслідок чого світобудова є внутрішньо завершеною і самодостатньою. Ці
уявлення були розвинені філософами – Просвітниками в метафору Богагодинникаря, який привів в дію механізм світобудови, що продовжує
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функціонувати надалі без Його участі. Чітко артикульоване напередодні
Французької революції вчення деїстів було спрямоване на десакралізацію в
суспільній свідомості двох наріжних інститутів тогочасного суспільства –
Церкви і монархії як теократичної державної влади. Акцент деїстів на
сповненості світу і людини в ньому божественною гармонією перекреслював
фундаментальний християнський догмат про їхню ушкодженість наслідками
первородного гріха, а отже онтологічну неповноцінність.
На противагу філософемі «природного порядку» християнське віровчення
стверджує, що ми живемо на руїнах Всесвіту, який хоча й зберіг певні елементи
вселенської гармонії, закладеної в підґрунтя світобудови Творцем, але зазнав
катастрофи внаслідок гріхопадіння праотців, що спотворило природний стан
речей. Первородний гріх призвів до розриву зв’язку між Богом і людиною, яка
– згідно із Божим задумом – була поставлена на чільне місце в універсумі,
маючи покликання бути провідником Божественних енергій задля освячення
космічних стихій. Така відстороненість людини від Творця мала наслідком
спотворення усього творіння, радикальний «зсув» основних ліній його
«онтологічної гравітації» в бік наростання деструктивних хаотизуючих сил –
смерті, ентропії, руйнівних інстинктів, що проявляються в ході боротьби за
існування, названої С.Л. Франком «космічною громадянською війною» [2,
c. 537].
Видатний вітчизняний філософ і богослов, професор Київського
Імператорського університету св. Володимира, а згодом – емігрант і декан
Свято-Сергіївського Богословського університету в Парижі протопресвітер
Василь Зеньковський наголошував, що постулат християнського віровчення
про первородний гріх радикально «розсікає» історію філософської і
соціогуманітарної думки на непримиренні напрями. Говорячи мовою сучасних
категорій наукознавства, це положення, будучи прийнятим, або
проігнорованим, сягає самої глибини «жорсткого ядра» соціогуманітарних
концепцій і економічні теорії не є виключенням з цього правила. «Світ, яким ми
його знаємо зараз, є світ ушкоджений, в якому немає саме “природних” рухів,
але звідусіль чутні стогін і мука, повсюди царює смерть, – писав о. Василь
Зеньковський, будучи послідовним прибічником християнської світоглядної
парадигми. – Звісно, можна визнати “природним” і той стан буття, який маємо
зараз, тобто можна відкинути категорію “хвороби”, визнати, що світ перебуває
саме в “природному” для нього порядку або безладі. Так робила і робить наука
про природу, так вона приймала і приймає болісний стан світу за його natura
pura, за його справжнє єство» [3, с. 191-192]. На жаль, економічна наука, яка ще
за часів фізіоктатів і А. Сміта обрала світоглядну платформу деїстів, стала
послідовно відбудовувати свої концепції, ігноруючи ушкоджений стан людини
і Всесвіту. Проте сам предмет економічних досліджень часто вів себе таким
чином, що найвидатніші представники «мейнстріму» час від часу фактично
заперечували своїми висновками висхідну філософему «природного порядку
речей».
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Так, на нашу думку, відкритий Т. Мальтусом і К. Менгером принцип
дефіцитарності, обмеженості благ, проголошений останнім теоретиком в якості
найсуттєвішої ознаки, що окреслює сферу економічних явищ і предмет
економічної науки, є по суті економічним еквівалентом богословської категорії
первородного гріха. І дійсно, саме обмеженість необхідних ресурсів породжує
жорстку конкурентну боротьбу між суб’єктами господарювання, біологічним
еквівалентом якої виступає дарвінівська категорія «боротьби за існування». Чи
можуть бути предметом конкуренції блага необмежені, хоча й життєво
необхідні, такі як, наприклад, повітря і сонячне світло? Звісно, ні, бо саме
обмеженість ресурсів при необмеженості
потреб, складає серцевину
закладеного в ній антагонізму. Таким чином, конкуренція є похідною від
принципової нестачі, від небуття. То чи може вона в такому разі бути основою
«природного порядку» в економічному і соціальному житті суспільства? Або,
навпаки, вона є ознакою ушкодженості природного стану речей,
фундаментальної аномалії, яку «мейнстрімівська» економічна наука вперто
ігнорує? І чи в силах людина, будучи смертною, і обтяженою матеріальними
потребами, самостійно, без Божої допомоги відновити втрачений «природний
порядок»?
Варіанти відповіді на це питання з боку «мейнстрімівської» економічної
науки і християнської соціології настільки ж непримиренні, як і їхні висхідні
постулати. Мейнстрімівський напрям, що відштовхується від смітіанської
«економічної людини» та ідеї спонтанної оптимізації господарських процесів
через механізми ринкової конкуренції, надає два сценарії соціальноекономічного розвитку – оптимістичний і песимістичний. Перший з них
описаний у низці утопій, загальним знаменником яких є ідея прогресу. Суть її
полягає в тому, що вільна конкуренція егоїстичних ринкових суб’єктів
неминуче призводить до такого рівня розвитку продуктивних сил, коли настає
гармонія між потребами людей (включаючи особисте безсмертя) та засобами,
необхідними для їхнього задоволення. Виникає враження, що ці утопічні
проекти мають певну «знеболюючу» функцію, бо людство, що потерпає від
голоду, епідемій і війн, ні на мить не припиняє продукувати їх, починаючи з
Вавілонської вежі та «філософського каменю» і закінчуючи проектами різного
гатунку постекономічних суспільств (постіндустріального, інформаційного і
т.д.).
Друга, песимістична, перспектива була чітко окреслена Т.С. Мальтусом і
його послідовниками. Це по-своєму «чесний» сценарій, який визнає, що
всезагальне щастя неможливе, що рівновага між потребами людей і
необхідними для іхнього задоволення благами відновлюється шляхом
природного добору і викрислення з життя зайвих конкурентів – від окремих
індивідів до «неповноцінних» людських спільнот. Схоже на те, що
нагромадження ентропії в побудованій по «мейнстрімівським» правилам
світогосподарській системі нині змушує світові центри сили діяти саме по
неомальтузіанському сценарію, свідомо проводячи політику «керованого
хаосу» стосовно країн світової периферії. Протиріччя, що нагромаджуються в
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центрі (наприклад, фінансові проблеми США), перекидаються в країни
периферійного капіталізму, до яких належать Україна, Росія, Греція, Венесуела,
арабські країни. Тут задіяні всі засоби – від штрафних санкцій і показників
рейтингових агентств до фінансової, військової та інформаційної підтримки
опозиційних рухів протии нелояльних США режимів, що контролюють певні
ресурси, або стратегічно важливі транзитні території. Третя світова війна за те,
щоб присвоїти ресурси гравців, які «посипляться» першими, проходить поки
що в гібридній формі через наявність у основних центрів сили гарантованих
засобів знищення один одного. Як пише І. Лізан: «Переділ світу, котрий
розпочався, залишає мало шансів на виживання країнам третього світу, що не
мають реального суверенітету, який гарантує “ядерний щит” та розвинута
оброблювана промисловість з орієнтацією на внутрішній ринок» [4].
На відміну від утопічних вчень, що спираються на матеріалістичні
постулати «мейнстріму», християнство заперечує можливість побудови
рукотворного «раю на землі», отруєній наслідками первородного гріха. Ми
живемо в спотвореному гріхом світі, який потребує спасіння, – цю
християнську істину проігнорували творці філософії «природного порядку».
Друга істина, яку не помітили прибічники мейнстрімівської парадигми, ще
важливіша: ми живемо в світі, де відбулося Боговтілення. Суть цієї події в
тому, що Друга Особа Святої Трійці, Бог Син, приймає уражене наслідками
первородного гріха смертне людське єство і добровільно займає місце на Хресті
в епіцентрі світового безладу, поглинаючи хаос і смерть Своєю Вічністю. З
цього моменту кожна людина відстоїть від спасіння на дистанцію своєї
свободної волі. І справжній прогрес відбувається не як рух спільнот до чергової
утопії, а як вдосконалення кожної унікальної особистості по мірі засвоєння нею
благодатних плодів Хресної смерті і Воскресіння Христа Спасителя. Через таку
людину Бог відновлює втрачений у гріхопадінні праотців «природний
порядок»: весь світ змінюється навколо святого – хворі зцілюються, а голодні
насичуються. Але для того, щоб світовий хаос дійсно відступив, потрібно
відійти від споживацького підходу до життя, перейти від суспільства, що
складається з одних homo œconomicus, до людської спільноти, значна частина
якої сповідує слова Христа: «Не хлібом єдиним буде жити людина, але всяким
словом, що виходить з вуст Божих» [Мр. 4, 4].
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ВНЕСОК АВСТРІЙСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТРАДИЦІЇ
В МЕТОДОЛОГІЮ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ
У статті розкриваються характерні особливості австрійської
економічної традиції, зокрема міждисциплінарний підхід, методологічний
індивідуалізм, врахування невизначеності та ін. Окреслено внесок австрійської
економічної традиції в методологію економічної науки.
Ключові слова: австрійська економічна традиція, методологічний
індивідуалізм, міждисциплінарний підхід, методологія економічної науки.
Дослідницька традиція австрійської школи, закладена К. Менгером і
розвинута наступними поколіннями учених, активно критикує неокласичний
рівноважний підхід та інші ключові положення мейнстріму, при тому, що
«офіційно» вважається школою, яка заклала основи неокласичної економічної
теорії. Цей парадокс ми пояснюємо, передусім, вагомим філософськометодологічним змістом й багатоаспектністю піонерних ідей австрійців, які
одночасно посприяли активному розвитку як ортодоксальних, так і
гетеродоксальних економічних ідей і концепцій.
Тому принципово важливим видається питання про історичний контекст
виникнення австрійської традиції.
Всупереч усталеній думці, відповідно до якої ідеї засновників
маржиналізму В.С. Джевонса, К. Менгера і Л. Вальраса демонструють спільний
підхід в економічній науці, варто наголосити, що їх теоретико-методологічні
конструкції містять суттєві розбіжності, які призвели до формування
принципово відмінних дослідницьких традицій. Вальрасівська теорія загальної
економічної рівноваги назавжди закарбувала в історії економічного аналізу
рівноважний підхід в якості елемента «жорсткого ядра» неокласики. Підхід
Джевонса реалізував тріаду – єдність математики, психології та економіки й
був утілений в ідеї максимізації, яка наразі залишається наріжним каменем
мейнстріму. Вчення Менгера дозволило реалізувати креативний суб’єктивнопсихологічний підхід в економічній науці взагалі, а не лише в теорії цінності, як
прийнято вважати, та зосередитись на реалізації потреби вивчення економічної
життєдіяльності крізь призму еволюції інституцій. Постановка питання про
ненавмисне виникнення соціальних інституцій, їх природу, «…розуміння їх
суті та руху» [1, c. 6] реалізоване в економічній науці не лише зусиллями
подальших представників австрійської школи, особливо Ф. фон Хайєком, а й
окремими напрямами економічної думки впродовж ХХ – на початку ХХІ ст.,
зокрема інституційним.
Сучасна австрійська школа, уособлена учнями та послідовниками
Л. фон Мізеса, вихідною економічною категорією обрала людську діяльність
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(дію), ґрунтуючись на праксиологічних засадах розуміння економіки та
економічної поведінки. Сама ж людська дія розглядається крізь призму
інституційного оточення: традицій, етичних норм, права, культури в
найширшому розумінні. Австрійці одними з перших застосували, а згодом
дотримувалися і розвивали еволюційний підхід в економічній науці.
Не виривати економічні явища і процеси із загального контексту
суспільного життя, а досліджувати їх в усіх можливих проявах і взаємовпливах
– кредо австрійської школи від моменту виникнення. Цим обумовлене широке
застосування міждисциплінарного підходу в економічних дослідженнях,
нерозривність зв’язків з іншими суспільними царинами. Така взаємодія
призводить до збагачення теоретико-методологічних поглядів багатьох
суспільних наук. Ф. фон Хайєк, наприклад, наголошував на тому, що соціальноекономічні факти не є наперед заданими емпіричними даними, а являють собою
компіляції, створені індивідами або інституціями.
Одним із найважливіших питань методології економічної науки в цілому
та австрійської економічної школи зокрема є визначення того, що саме означає
принцип методологічного індивідуалізму. Який зміст закладено в цей термін
представниками австрійської традиції? Що означає методологічний
індивідуалізм для представників мейнстріму, які визначають його елементом
«жорсткого ядра» неокласичної дослідницької програми?
Перше
формулювання
методологічного
індивідуалізму,
або
композитивного методу, міститься ще в передмові до «Основ…» К. Менгера.
Так, вчений зазначав, що намагається «…звести складні явища людського
господарства до їх найпростіших елементів, ще доступних спостереженню,
докласти до останніх відповідну їх природі міру і з встановленням її знову
показати, як складні господарські явища закономірно розвиваються зі своїх
елементів» [2, с. 62]. Зазначаючи на правомірності використання
індивідуалістичного і композитивного методу в суспільних науках, австрійська
традиція акцентує на ролі інституцій (див. вище) в процесі суспільного
розвитку. Фактично «пропонується» як композиція, так і декомпозиція в
соціальних науках – методологічний індивідуалізм нерозривно пов'язаний із
міждисциплінарним та еволюційним підходами.
Таким чином, принцип методологічного індивідуалізму австрійської
школи не тотожний мейнстрімівській концепції людини-оптимізатора як
позасоціальної істоти. Економічна поведінка індивідів обумовлена
сформованими і діючими суспільними інституціями, а самі інституції постійно
еволюціонують і змінюються під впливом людської діяльності. Як зазначали
К. Менгер, Л. фон Мізес та їх послідовники, економічна наука повинна вивчати
реальні дії реальних людей, а не ідеальні досконалі моделі людини або так
званого пересічного індивіда. Можливо хибне уявлення про нехтування
соціальною природою людини виникло через надзвичайну поширеність методу
робінзонад австрійської школи, зокрема в сучасній мікроекономіці. Проте
захоплення робінзонадами більшою мірою характерно для читачів австрійських
праць, аніж для їх авторів – після робінзонади К. Менгер вивчав більш складні
413

ПАРАДИГМАЛЬНІ ЗРУШЕННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ ХХІ СТ.
соціальні відносини. Відмінності між методологічним індивідуалізмом та
методологічним атомізмом активно досліджують сучасні вчені [3].
Австрійська
традиція
в
особі
Ф. фон
Хайєка
проголосила
фундаментальною передумовою розуміння економічної поведінки індивідів
вихідне і непереборне незнання як діючих економічних суб'єктів, так і
дослідників, які вивчають економічну поведінку. З іншого боку, визнано
існування безлічі приватних, особистісних, конкретних, неявних фактів, що
відомі виключно окремим індивідам. Сукупність таких приватних конкретних
фактів, що обумовлюють реальну економічну поведінку кожного індивіда,
формується на основі того, що про них відомо учасникам економічного
процесу. Становлення, функціонування і розвиток соціально-економічного
порядку відбувається шляхом кумулятивного поширення нескінченної
кількості індивідуалізованих, розпорошених, практичних знань, які неможливо
централізувати на аналітичному або практичному рівнях. Таким чином,
суцільне незнання економічних агентів, так само як і неявне неформалізоване
знання «усіх у сукупності про все у сукупності» становлять суперечливі
засновки цілісного соціально-економічного порядку (в хайєківській
термінології – спонтанного, або розширеного порядку).
Незнання і знання, в свою чергу, формують невідворотну невизначеність,
яку австрійці вважають невід'ємною рисою економічного середовища, якої не
можна уникнути при здійсненні будь-якої економічної діяльності.
Невизначеність, зокрема, тісно корелює із неминучістю суб'єктивних оцінок в
економіці як господарстві та в економіці як науці.
Австрійська традиція економічного аналізу визнає завданням соціальних
наук пошук найкращого способу використання знань, що є розсіяними,
розпорошеними серед усієї сукупності індивідів [2, с. 90-91]. Зазначимо, що в
умовах потужного прискорення й лавиноподібного зростання обсягів
інформації та знань в соціально-економічній системі ХХІ ст. проблема
використання розпорошених, індивідуалізованих, суб’єктивованих знань стає
дедалі актуальнішою. Крім того, з плином часу послаблюється (швидше
«розмивається») об’єктність та довгострокове значення набутих знань,
зменшується їх «довговічність», посилюється їх відносність, суб’єктність, а їх
точність і чіткість зберігається лише у визначених ситуаціях, не набуваючи
універсального характеру. Саме цим обумовлюється необхідність пошуку
інституційної будови, яка б забезпечила найкращу координацію знань,
розсіяних серед членів суспільства. Австрійці спробували аналітично осягнути
процес, за допомогою якого людське знання передається і обмінюється,
призводячи до виникнення і, що особливо важливо, спонтанного вирішення
нових і непередбачених ситуацій.
Вважаємо, що ґрунтовний критичний аналіз соціалістичної системи
господарювання, зокрема колективістського планування, здійснений
австрійською школою у 30-х роках ХХ ст., мав своєю першоосновою саме
гіпотезу Хайєка про природу людського знання. Інші економічні та політичні
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аргументи, що використовувались в дискусії про соціалізм, відігравали явно
другорядний характер.
Основним призначенням економічної науки, за версією основної течії, є
визначення найкращого способу використання наявних ресурсів в ситуації,
коли ми володіємо усією релевантною інформацією і коли нам дана вихідна,
ендогенна система переваг економічного суб’єкта. Такої ідеальної ситуації в
реальності не існує, адже вчений-економіст використовує вихідні положення,
що є значущими виключно для окремих людей або їх груп. Знання не існує в
концентрованій, інтегрованої формі: воно фрагментарно, мозаїчно розподілене
між окремими індивідами, які володіють ним лише частково, іноді навіть не
повною мірою його усвідомлюють. Австрійці ж наголошують, що не у
вирішенні формалізованої оптимізаційної задачі полягає основне завдання
теоретичних соціальних наук. Визначальними стають: пріоритет трактування
економічної діяльності як обміну (каталлактики) в умовах непереборної
невизначеності; підхід до людини як інституціоналізованого індивіда; відмова
від спрощення соціально-економічної дійсності, реалізм.
Крім того, австрійська традиція відмовляється від претензій економічної
науки на формулювання точного прогнозу майбутнього економічного розвитку,
концентруючи свої зусилля на причинному поясненні взаємозв'язків і
закономірностей реального економічного життя (доктрина розуміння).
Австрійська традиція, від моменту виникнення й дотепер, створює реальну
конкуренцію мейнстріму, посилюючи ступінь гетерогенності економічної
науки, підвищуючи її пояснювальні можливості та формуючи вищу
реалістичність. Синергетичний ефект від окреслених методологічних і
теоретичних підходів надає австрійській традиції певних переваг порівняно з
неокласичними моделями в поясненні якісних змін економічної системи та
процесів її еволюції.
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На початку ХХІ ст. в умовах інформаційно-мережевої економіки
взаємозв’язки між економічними суб’єктами і їх економічна поведінка стають
більш складними, поліструктурними і системними, що зумовлено
інтенсифікацією розвитку інформаційних технологій, появою нових форм
господарювання і способів комунікацій, посиленням впливу інституційного
середовища. Вибір системи координат і напряму руху визначається наявними
економічними інтересами суб’єктів, їх відновленням і корекцією,
встановленням і закріпленням нових інтересів, які ретранслюються в
економічних відносинах та інституційній взаємодії. Значний вплив на
зазначений процес справляють глобалізація, мегарівнева інтеграція та симбіоз
соціально-економічних систем, що зумовлює ще більшу зв’язаність і
функціональну залежність суб’єктів економічних інтересів, виникнення
конфліктів щодо розподілу ресурсів і доходів між ними.
Тим самим кристалізація економічних інтересів детермінується дією
ендогенних і екзогенних чинників, інституційних фільтрів, усталених норм,
принципів і традицій господарювання. Більш об’єктивний науковий аналіз
процесів формування, реалізації і відтворення економічних інтересів є
можливим на основі чіткого визначення методологічних принципів і підходів
до їх дослідження.
Формування і реалізація економічних інтересів агентів відбувається в
процесі постійної трансформації економічної системи і всього світового
господарства, що спричиняє відповідний розвиток економічних агентів, зміну
їх економічних прагнень і поведінки, норм і правил ведення господарства.
Тобто економічні інтереси суб’єктів, інститути, які чинять на них безпосередній
вплив, також змінюються під впливом еволюційного розвитку. Тому
дослідження процесів формування і реалізації економічних інтересів слід
проводити з використанням методологічного інструментарію і певних
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принципів еволюціоністської економіки, яка активно розвивається сьогодні в
економічній науці.
Еволюційний підхід дозволяє враховувати розвиток економічних інтересів
в єдності з загальним розвитком економіки і світу (принцип розвитку),
нагромадженим історичним і сучасним досвідом (історизм), логікою причиннонаслідкових зв’язків і просторово-часової реальності (принцип універсалізму),
утвореними і потенційно можливими взаємозв’язками, взаємозалежностями
(принцип взаємозв’язку), системно-структурними трансформаціями (системний
принцип), природою універсальної картини світу (принцип фундаменталізму). І
одночасно еволюціонізм припускає імплементацію наявних та історичноусталених закономірностей розвитку буття у відтворення економічних інтересів
людини.
З одного боку, еволюціонізм створює передумови для консолідації
методологічного холізму та індивідуалізму, спрямовуючи свій інструментарій
на виявлення результатів, причин і наслідків взаємозв’язків і
взаємозалежностей між реалізацією інтересів економічними агентами та
глобально-системними перетвореннями. І одночасно еволюційний підхід
орієнтований на подолання випадковості, необерненості і ентропії,
невизначеності, непередбачуваності, детермінованості, диссипативності в
процесі відтворення економічних інтересів суб’єктами.
Еволюційний підхід дозволить доповнити теорію економічних інтересів
дефініціями, способами, методами, механізмами відтворення інтересів
економічними акторами в умовах розвитку нових сфер прикладання і форм
реалізації економічних прагнень, появи нових структурних утворень і нових
інструментів формування зацікавленості економічних акторів. Одночасно це
дасть змогу розглядати відтворення економічних інтересів як стійкий, але не
абсолютно статичний, незмінний процес, що коригується і регенерується під
впливом поступового відмирання старого та імплантації нового з плином часу.
Цілісність системи економічних інтересів і їх відтворення є продуктом
еволюції, яка органічно доповнюється синергетикою – розділом науки про
закономірності самоформування, самоорганізації і еволюції динамічних
нелінійних систем. Використання синергетики в якості методологічного
підґрунтя зумовлено тим, що предметом дослідження останньої є нестійкість,
нелінійність як самої системи, так і економічних процесів та явищ,
стохастичність, нерівноважність, відкритість системи, нераціональна і хаотична
поведінка акторів.
При синергетичному підході основними детермінантами еволюції
нелінійної системи є: ендогенна взаємодія її структурних компонентів,
унаслідок якої можуть утворюватися нові структурні генерації; екзогенна
дифузія як результат метаболізму потоків інформації, ресурсів, енергії або
адаптації системи до зовнішньосередовищних трансформацій. Первинний
імпульс ендовзаємодій породжує їх екзогенний рівень, і як підсумок
відбувається самоорганізація і активізація всієї системи [1].
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Нелінійні взаємодії внутрішнього і зовнішнього порядку породжують
хаотичність і стохастичність поведінки економічних акторів щодо реалізації і
відтворення власних економічних інтересів. Хід, форми, спрямованість і
механізми зазначених процесів піддаються змінам. Одночасно змінюються і
зовнішні умови. Тим самим хаотичні флуктуації створюють новий якісний
порядок перебігу стійких процесів і їх самоорганізацію, нову формацію
системи і її безперервний розвиток. Відповідно система отримує диссипативний
характер унаслідок досягнення точок біфуркації на основі її розгалуження і
відхилень (флуктуацій), які і породжують якісну реконструкцію траєкторії руху
системи.
Таким чином, синергетика відкриває можливості дослідження процесу
формування нової упорядкованості в системі відтворення економічних
інтересів у часі, просторі і динаміці, розробки ефективних механізмів розвитку
досліджуваної системи в процесі її еволюції і формування альтернативних
еволюційних шляхів, обґрунтування впливу дій економічних акторів щодо
реалізації і відтворення економічних інтересів на макроекономічні процеси.
При цьому слід враховувати такий момент як детермінанти поведінки
економічних акторів щодо реалізації і відтворення економічних інтересів. Якщо
основні імпульси до такої поведінки виходять із раціональних прагнень,
конкретно обґрунтованих цілей людини, управляючої основи, то процес
самоорганізації і синергетичний ефект не буде спостерігатися. Ланцюг
«порядок → хаос → диссипація» діє в умовах неупорядкованих хаотичноассиметричних мікрореакцій акторів у взаємодії з іншими акторами, системою
в цілому в умовах економічної динаміки. Виходячи з концепції Пригожина І.Р.,
фундатора впровадження синергетичного підходу в теорію нелінійних систем,
ефект синергії – у зростаючий нелінійній динаміці показників системи
унаслідок більшої когерентності внутрішньосистемного метаболізму і дифузії
[2].
Одночасно слід погодитися з думкою Скиби А.Н., відповідно до якої «про
самоорганізацію господарюючих суб'єктів можна говорити, лише розглядаючи
їх у вигляді макроекономічної множини, самостійно упорядковуючої свої
зв'язки і взаємодії під дією стихійних ринкових сил» [3, с. 70]. Тобто
самоорганізація у такій системі повинна досліджуватися з обов’язковим
врахуванням впливу на зазначену систему ринкових регуляторів, держави,
традицій і норм господарської практики, інших інститутів.
Застосування еволюційного підходу і синергетики в методології
дослідження процесів формування і реалізації економічних інтересів має
комплементарний характер. Синергетика надає процесам формування і
реалізації економічних інтересів динамічну складову, принципи самоорганізації
і диссипації, відкриває можливості їх характеристики як неоднорідної системи.
У свою чергу, еволюціонізм репрезентує зазначені процеси як систему, яка
безкінечно еволюціонує в часі і просторі, що є віддзеркаленням основних
постулатів системності. З іншого боку, еволюціонізм є логічним продовженням
синергетики, відображаючи вже динамічність процесів всередині системи і за її
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межами. Синтетичне поєднання зазначених методологічних підходів дозволяє
розглянути міжсистемні взаємодії в процесі відтворення економічних інтересів
акторами, в результаті яких генеруються нові інтегративно-системні зв’язки,
відобразити генезис системи у статиці і динаміці та закладає підґрунтя для
характеристики потенційних синергетичних ефектів як наслідку системної і
міжсистемної взаємодії.
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ПАРАДИГМА ГЕШТАЛЬТІВ РЕФЛЕКСИВНОГО УПРАВЛІННЯ
ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
Визначено сутність рефлексивного управління як управлінської діяльності
на основі підтримки зв'язків між членами колективу з метою реалізації цілей
підприємства. Рефлексивне управління як процес взаємодії суб'єкта управління
(керівника) і керованого об'єкта управління (персоналу), що реалізується через
співпрацю зазначених елементів системи, з урахуванням їх психологічних
особливостей та взаємовпливу є процесом групової самоорганізації,
спрямованої на досягнення цілей підприємства та можливість передбачення
результатів його діяльності, що складає парадигмальну основу сучасних
процесів децентралізації правління.
Ключові слова: рефлексивне управління, гештальт, публічне управління,
децентралізація, розвиток.
Однією з найважливіших і найскладніших сфер діяльності є управлінська
діяльність, завдання якої полягає в підтримці зв'язків між членами колективу, в
регулюванні їх діяльності для реалізації мети та цілей підприємства.
Організація, співробітники якої зберігають ригідні стратегії поведінки, стає
надзвичайно вразливою в сучасних швидкозмінних економічних умовах. Тому
актуальною є необхідність ініціювати сутнісну перебудову менеджменту,
основною ознакою якого має бути наявність інноваційного патерну взаємодії
різних типів суб'єктів (індивідуальних і групових) через використання
рефлексивної технології управління.
Рефлексивне управління – це процес взаємодії суб'єкта управління
(керівника) і керованого об'єкта управління (персоналу), що реалізується через
співпрацю зазначених елементів системи, з урахуванням їх психологічних
особливостей та взаємовпливу. Результатом такого процесу є групова
самоорганізація спрямована на досягнення цілей підприємства та можливість
передбачення результатів його діяльності. Саме передбачення спирається на
сукупність досвіду, і вдає із себе екстраполяцію того, що відоме з минулого
впливає на вірогідні події майбутнього, а отже, передбачення майбутнього
виходить з сьогодення. Рефлексивне управління, як процес осмисленого
сприйняття, на цій основі робить вивід про те, які дії в сьогоденні будуть
ефективні для підготовки майбутнього, а отже відбувається зворотній зв'язок –
з майбутнього в сьогодення.
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Одним з інструментів повноцінного розкриття рефлексивного управління,
є технологія гештальтів, як цілісних образів речей, що сприймаються людиною.
У науковий лексикон слово «гештальт» ввів німецький психолог Християн фон
Еренфельс, який позначав терміном «гештальт» цілісну характеристику
оточуючого середовища, яка складається з окремих елементів, що є її
частинами. «Gestalt» має в німецькій мові декілька еквівалентів: цілісність,
конфігурація, фігура, тобто означає щось, що випробовується як єдність
(цілісність), не дивлячись на те, що воно складається з різних елементів.
Гештальттехнологія – процес створення цілісного образу певної картини.
Рефлексивне управління синтезує в собі риси індивідуальної і спільної
діяльності, тобто є процесом усвідомлення та сприйняття свого місця, своїх
функцій кожним з працюючих в загальній структурі діяльності підприємства.
Процес взаємодії між мисленням суб’єкта виробничого процесу та ситуацією, в
який він приймає участь виражається двома функціональними залежностями:
пізнання ситуації – когнітивна функція, та вплив цього пізнання на ситуацію –
активна функція. На думку Дж. Сороса, реальна ситуація впливає на мислення
й поводження учасників, а їх мислення й поводження впливають на розвиток
ситуації, учасниками якої вони є. Людина завжди сприймає (ідентифікує) об'єкт
за допомогою свого досвіду (минулого). Але, дивлячись на один і той же об'єкт,
люди можуть бачити абсолютно різні образи та речі, що зазвичай
сприймаються на базі минулого досвіду. Всесвітньо відомий учений і
нобелівський лауреат 2002 року по економіці Даніель Канеман сказав на цю
тему, що «сприйняття — це вибір, про який ми не знаємо, але який
відчуваємо». Усвідомлення цього вибору і управління ним — найважливіший
етап рефлексивного управління, а гештальт, виступає як цілісний образ
майбутнього вибору. Саме цей образ і формує певні відчуття, як енергію, що
спонукає людину до дій. Тобто за його допомогою відбувається керований
вплив на систему цілей, цінностей, образу мислення, поведінки працівників.
Такий процес забезпечує гарантію соціального сприйняття управлінських
рішень та згуртовує працівників, надаючи їм значимості в діяльності
підприємства. При цьому відслідковується мінімальний керівний вплив:
керівник стає таким же учасником управлінського процесу, як і працівники,
кожен з яких зазвичай асоціює себе з бажаним образом.
Прикладом вдалого використання гештальттехнологій може стати ідея
підприємства, як єдиної родини. Такий образ підприємства, або гештальт,
використовується в Японії. Кожен працівник асоціює себе з членом великої
родини, керівника з «батьком», колег – з «ріднею». Такий гештальт формує
«дух підприємства», працівники не сприймається як окремі елементи системи
управління, а виступають як «родина», як щось єдине, ціле. В той самий час, в
кожному працівнику відображене підприємство, а відображення структури
цілого в її елементі і є рефлексією (термін рефлексія з латині означає
«відображення»). Метод гештальта допомагає створити цілісну команду, без
опори на кожного працівника окремо. Таким чином втілюється принцип
командної роботи в чистому вигляді, виконання загальних цілей і завдань,
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побудова грамотної і злагодженої роботи. Окрім управління персоналом,
гештальттехнології ефективно використовують у маркетингу, формуючи попит
на новий продукт, що ще не надійшов у продаж. Новий продукт не
рекламується, а формується певний образ майбутнього покупця, який
неодмінно є власником представленого продукту. Наприклад гештальтом
успішності у 90–х роках був автомобіль марки Мерседес. Попит на
представлену марку автомобіля формувався за рахунок певного образу
успішного члена суспільства. Основним, цільовим гештальтом був саме певний
образ людини, а проміжним – автомобіль, тобто сам продукт. Осмислення та
створення образа відбувається за допомогою рефлексії – відображення певного
бачення буття, очима різних членів суспільства. Представлена інноваційна
технологія маркетингу дозволяє маніпулювати попитом на ринку, за рахунок
формування ціннісного образу, який впливає на психологічне сприйняття, а як
наслідок – на вибір який робить людина. Розглянемо глибше сутність
гештальту, як інструмента рефлексивного управління та дамо відповіді на
питання що таке гештальт, як його людина сприймає, як він діє і які наслідки
цієї дії на людину (рис.1).

Рис. 1. Сприйняття кола (формування образу кола)
Що ми бачимо? – Коло, що складається з крапок. Не крапки, що
формують коло, а саме коло. Форма кола – це гештальт, організуюча сила
сприйняття, яка миттєво, швидше, ніж ми можемо усвідомити, накладає на
зображення певний набір сенсів. Так гештальти управляють сенсами, гештальти
– це і є сенси. Наприклад, британські учені відмітили, що людина сприймає
слово, яке читає, як єдине ціле, а не набір букв. Прикладом гештальту може
бути музика. Ми сприймаємо мелодію не як суму окремих нот, а як щось
самостійне, єдине, цілісне. Мелодія не складається в нашій свідомості
поступово, нота за нотою, але усвідомлюється відразу цілком – як коло з крапок
в наведеному вище прикладі.
Складовими елементами психологічного сприйняття гештальта є: об'єкти,
оцінки суб'єкта, прогнози і очікування, які суб'єкт вибудовує стосовно цього
образу, а також власна оцінка суб'єктом можливого впливу на образ та навпаки
– впливу гештальта на розвиток суб'єкта, все перелічене є частинами гештальту.
Частини гештальту мають певну ієрархію (міру важливості впливу на загальне
сприйняття образу) та гармонічно співіснують одна з одною. При чому,
основний образ є цільовим гештальтом, а його складові частини називаються
проміжними гештальтами.
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Рефлексивний підхід до управління визначається, як підхід з
використанням прийомів психологічного впливу на суб’єкт управління, де
гештальт є одним з інструментів такого впливу. Гештальт працює через образи,
асоціації, тобто більш інтуїтивно, тоді як рефлексія спирається на понятійній
апарат, мислення і абстракції. У одному випадку усвідомлення і мислення
більше задіюються, в іншому випадку підсвідомість і інтуїція. Можна сказати,
що гештальттехнології працюють на астральному рівні, а рефлексія – на
ментальному рівні людини. Але є те, що поєднує рефлексію і гештальт – це
процес усвідомлення. В основі гештальта, в його «серці» лежить «awareness» –
усвідомлення – «Усвідомлення – як – процес!».
Гетальттехнологія, як і кожна техніка, що впливає на людину зачіпає її
психологію та супроводжується рухом енергії. Психологи виділяють три рівні
енергії, що рухає психологію людини до змін. Перший рівень – доступна
енергія. Вона формується досвідом і доки немає деякої кількості доступної
енергії, ніщо не може статися – людина не прагне змін, її все влаштовує. На
цьому рівні немає енергії вільного збудження. Необхідний хоч би мінімум
вільного збудження. Потрібно мати енергію певного роду: ворожість, любов,
радість, що завгодно, хвилювання або тривожність, невдоволення – це і є вільне
збудження. Другий рівень – фокусування: людина має вільне збудження, але я
не знає, що відбувається, тобто психологічне сприйняття ситуації відбувається
на емоційному, чуттєвому рівні, коли ще не включені процеси рефлексії,
аналізу, сприйняття. Саме тут гештальт найдоречніший. Процеси, які прийнято
вважати гештальтом, краще всього забезпечують фокусування як кількість
енергії яка не лише має місце, а й діє. Третій рівень – енергія оволодіння або
привласнення. Припустимо, у людини є енергія – вона член колективу,
працівник сфокусувався на ній – це гнів: «Не вдоволення рівнем заробітної
плати». Саме на цьому рівні має працювати гештальт, який би змінив
психологічний стан людини з простого збудження на оволодіння цією енергією.
У стані збудження людина ще не привласнює енергію, що створила певний
психологічний стан собі – вона шукає винних. Привласнення або оволодіння
насправді означає прийняття відповідальності за певний стан на себе. Вмілий
керівник за допомогою психологічного впливу створить гештальт, який змінить
працівника «невдоволеного» на працівника – «жертву» важкого економічного
становища, працівника – «борця» за права колективу, працівника –
«незламного» такого, що може витримати будь які труднощі і т.д. Саме при
такій зміні людина приймає відповідальність на себе, вона володіє енергією,
знає, що це таке, і знає, що це належить їй робити. По суті, кінцевий крок
гештальттехнологій – прийняття відповідальності за все не на себе, а на образ
себе в ситуації. Себе змінити завжди важко, а от «образ-гештальт» є змінним,
рухливим, саме тому гештальт легко пристосовується до ситуації, змінює її,
себе, і ліквідує проблему. Зміни відбуваються не через примус, спроби
переконання чи інтерпретацію, а через сприйняття та розуміння. Більшість
невдач при використанні технології гештальтів походять з не розрізнення
представлених рівнів, нерозуміння, де знаходиться людина: який її
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психологічний стан. Найбільш загальна проблема в гештальті – спроба
фокусувати перш, ніж є досить енергії, тобто перейти на рівень два до освоєння
рівня один. Гештальттехнології – це процес поступовий, який відбувається
поетапно. Організації (підприємству) необхідно, передусім, відмовитися
тимчасово від якихось змін, «завмерти», щоб отримати відповіді на питання:
«хто ми», «що маємо», «які наші сильні й слабкі боки», «чим ми унікальні»,
зрозуміти, як сталося, що система у такий спосіб функціонує так, а не інакше,
має ці структури, а не інші, як усе дозволяє працювати, що це дає і
найголовніше – чого це позбавляє. Такий шлях дозволяє придбати тверду опору
у тому, щоб вносити якісь корективи в такий стан справ, змінюватися, якщо це
потрібно і, можливо.
Розглянемо гештальт, як можливий інструмент передбачення, адже
гештальттехнології це технології управління соціально-економічними
системами XXI століття, засновані на психології і філософії сприйняття
майбутнього, як образу бажаної реальності. Гештальт – це своєрідна кореляція
між минулим і майбутнім образом, що «діє» на сьогодення. Слід зазначити, що
існує істотна різниця між передбаченням у гехтальттехнології та
передбаченням, як футурологічної категорії, де образ майбутнього є апріорним.
Передбачення при використанні гештальтів спирається на сукупність досвіду,
що вдає із себе екстраполяцію того, що відоме з минулого, на вірогідні події
майбутнього з відповідним зворотнім зв’язком, коли образ бажаного
майбутнього робить вивід про те, які дії в сьогоденні будуть ефективні для
підготовки такого майбутнього: воно направлене з майбутнього в сьогодення.
Отже, реальність багатогранна, але у більшості своїй передбачувана. Вона
складається з реальностей кожного учасника, відносин між ними, реальностей
підсистем тощо. Наприклад, продавці вважають спеціальне обслуговування
клієнта капіталовкладенням, що приносить дохід, бухгалтери – вважають – це
лише з додатковою статтею витрат, збільшується вартість товару, а інженери
можуть вважати це зайвим і навіть шкідливим. Гештальт є об’єднуючим
фактором реальності. Завдяки гештальттехнологіям створюється така
організація людей у взаємній співпраці, яка дозволяє досягти успіхів в
діяльності підприємства при мінімальному керованому впливі на
співробітників. Особливо це важливо в процесах децентралізації та
застосування нових форм територіальних громад, в яких нові парадигмальні
само організаційні форми мають непересічне значення.
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Автор аналізує специфіку сучасного наукового пізнання, яке включає в себе
візуальні методи. Проведено аналіз епістемної діяльності в контексті
сучасних когнітивних практик мислення і навчання. Підкреслюється
необхідність застосування мови нових методів в економічному пізнанні і
навчанні.
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Пізнавальні практики, які включають в себе візуальні методи, виявляють
продуктивний за своєю сутністю шлях до відкриття нового в пізнанні.
Атрибутивність візуального аспекту в загальному процесі епістемної діяльності
можна обґрунтувати наступними положеннями.
По-перше, пізнання інкарновано (cognition is embodied): пізнання тілесне,
або «отілеснене», детерміноване тілесністю людини, мезакосмічними
здібностями людського тіла відчувати, «чути», «бачити». Те, що пізнається і як
пізнається, залежить від будови тіла і його конкретних функціональних
особливостей, здібностей сприйняття і руху в просторі і в часі. «Влаштоване
по-різному – отже, бачить і пізнає світ по-різному» [1, с. 32]. Якщо раніше
епістемологи говорили, що пізнання теоретично завантажене (тобто те, що ми
бачимо, багато в чому визначається теоретичними уявленнями, якими ми
володіємо), то тепер можна сказати, що пізнання «тілесно завантажене».
Існують тілесні «нитки», які управляються розумом. Психоматичні зв’язки
будуються за принципом «нелінійної циклічної причинності». Тіло і «душа»,
мозок і свідомість знаходяться у відносинах «циклічної, взаємної детермінації»
[1, с. 36].
Неможливо зрозуміти діяльність людського розуму, когнітивні функції
людського інтелекту, якщо розум людини абстрагований від організму його
тілесності, певним чином обумовлених здатностей сприйняття шляхом органів
відчуття (очі, слух тощо), організму, включеного в особливу ситуацію,
екологічне оточення, яке має певну конфігурацію. Розум існує в тілі, а тіло
існує в світі, тілесна істота діє, відтворює себе, мріє, уявляє. «Тіло живе в світі,
як серце в організмі, …тіло – це наш спосіб володіння світом» (М. МерлоПонті). Зрозуміло, що зір, бачення відіграють в процесах пізнавального
освоєння світу важливе значення, оскільки разом із тілом і розумом утворюють
єдину систему. Око людини «пристосоване до певного «оптичного вікна», яке
відрізняється від «вікна» представників фауни. Саме тому зір людини
пов’язаний з її когнітивними процесами» [2, р. 304].
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По-друге, пізнання ситуативне. Когнітивна система «вбудована, укорінена
(cognition is embedded) як внутрішньо – у матеріальному субстраті, який
забезпечує її діяльність, так і зовнішньо – включена у зовнішнє ситуативне
фізичне і соціокультурне оточення. Когнітивний акт розширюється в ту чи іншу
ситуацію, яка володіє певними топологічними властивостями. Кожний живий
організм «розкриває» світ по-своєму. Він вибирає, черпає з величезного
резервуару можливостей світу те, що відповідає його здатностям
(можливостям) пізнання (здатностям мислення і/або сприйняття). У процесі
формування власної ідентичності живий організм як істота когнітивна
виокремлює з оточуючої реальності контури свого середовища» [1, с. 36].
Світ, який сприймається – це сукупність шляхів, по яких рухається тіло
людини. Це – «невидиме видимого», належність кожного разу лише до певного
фрагменту світу. «Плоть світу, – говорить М. Мерло-Понті, – це банк
можливостей, а тіло/розум, яке пізнає, пробуджує із забуття, виводить на
поверхню з безодні величезної кількості можливостей в даному, конкретному
акті пізнання лише одну з них, лише щось із того, що властиве світу і,
одночасно, відповідає його пізнавальним прагненням, його дослідницьким
намірам, його життєвим потребам» [2, р. 304].
По-третє, пізнання інактивоване (cognition is enacted): пізнання
здійснюється в діяльності і через діяльність. Через дії, рушійну активність
формуються і когнітивні здібності особистості. Пізнавальна активність у світі
створює і саме оточуюче по відношенню до когнітивного агента середовище – в
смислі відбору, «виокремлення» когнітивним агентом з оточуючої реальності
тільки те і того, що відповідає його когнітивним здібностям і установкам. Світ
живого організму виникає разом із його діяльністю. Це – «інтактивований світ».
Не тільки розум пізнає світ, але й процес пізнання, зокрема візуальними
засобами, формує розум, надає конфігурації його пізнавальній активності.
«Світ, який мене оточує, – говорить Ф. Варела, – і те, що я роблю, щоб виявити
себе в цьому світі, нероздільні. Пізнання є активна участь, глибинна кодетермінація того, що здається внутрішнім» [3, р. 8-9]. Суть інактивованого
пізнання (пізнання через діяльність) проявляється на прикладі: той, хто діє, і
рухається самостійно, бачить і орієнтується більше у просторі пізнання, ніж
той, хто пасивний.
Суб’єкт пізнання, тобто людина, яка дивиться і бачить світ, не тільки
відображає його, але і творить його. Вона відкриває для себе світ, проникає в
його події, явища, містерії, але одночасно частково винаходить, конструює
його, вносить своє розуміння в нього. Через відчуття, візуальне сприйняття
відбувається складна нелінійна взаємодія суб’єкта пізнання і об’єкта.
По-четверте, когнітивні структури є емерджентними (cognition is
emergent), вони виникають спонтанно, відносно недетерміновано в ході
процесів взаємодії з об’єктом пізнання.
Відчуття людини, впливаючи на свідомість, стають причиною вищих
проявів ментальності, тобто діяльності розуму. Ф. Варела розглядає поняття
емерджентності як фундаментальне для осягнення когнітивних процесів.
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«Розум, – вказує він, – це те, що продукується, народжується на самому
останньому етапі перманентних емерджентних трансформацій свідомості» [3].
Процес пізнання індивіда протікає у взаємозв’язку, ко-детермінації «ЯІнший», в їх синхронному становленні. Уявлення про інтерсуб’єктивність є
ключовим в концепції візуального мислення. Межі між «Я» та «Іншим», навіть
у процесах візуального сприйняття (бачення), не окреслені точно, з наявною
визначеністю: «бути Собою, проявляти своє Я і створювати Іншого – це події
співмірні» [3, р. 15]. «Я» не локалізоване, воно перебуває в процесі
становлення, ко-детермінації, ко-еволюції з «Іншим/Іншими». Як правило,
відношення до «Іншого» виникає на перших порах із результату візуального
сприйняття. Воно може бути оманливим, хоча софіст Горгій стверджував: «Як
вам здається, так воно і є».
Пізнання динамічне і будується в процесі самоорганізації. Іншими
словами, когнітивні системи – це системи динамічні, здатні до самоорганізації.
У цьому контексті функціонування пізнавальних систем принципово схоже з
функціонуванням пізнавальних природніх систем, тобто об’єктів оточуючого
світу. Саме тому в рамках візуального підходу як одного з найважливіших в
чуттєвому сприйнятті світу знаходять плідне використання новітніх досягнень
в області нелінійної динаміки, теорії складних адаптивних систем в педагогіці,
теорії критичного сприйняття і мислення в освоєнні навчального матеріалу.
Наступна позиція полягає в тому, що в процесі пізнання має місце циклічна
детермінація суб’єкта і об’єкта пізнання. Складність і нелінійність зворотних
зв’язків, що супроводжують кожний акт пізнання, означає те, що суб’єкт і
об’єкт пізнання в процесі чуттєвої (емоційної) і раціональної взаємодії
обумовлюють один одного. Тобто, перебуваючи у відношенні ко-детермінацій,
вони використовують «взаємно надані можливості, пробуджують один одного,
породжують і творять, змінюються в когнітивній діяльності» [1, с. 39].
Інактивація, включення людини в оточуючу реальність означає, по суті,
пробудження світу в результаті діяльності суб’єкта пізнання. Змінюючи світ,
він змінюється сам. Не тільки той, хто йде, прокладає дорогу, але й дорога
робить його. Пройшовши цей шлях, він перетворюється в іншу людину. У
контексті цих нових уявлень мислення людини постає як динамічна, постійно
відтворювана система-процес. Мислення інкарновано в конкретну свідомість, а
вона – в певну тілесно-чуттєву структуру, яка безпосередньо взаємодіє з
оточуючим світом через слух, відчуття і візуальний контакт. У результаті цієї
взаємодії формується, поряд з вербальним, візуальний спосіб взаємодії з
оточуючим світом, результатом якого постає знання. На його основі
формується мислення. Те, до чого прагне освіта, як процес навчання і
одержання знань.
Необхідно зазначити, що сучасні методи освіти включають цілий ряд
нових підходів. До них потрібно віднести насамперед нелінійний діалог.
Завдяки йому навчання стає інтерактивним. Не тільки викладач вчить учня, але
й учень вчить викладача. Причому, в цьому діалозі важливу роль відіграє
візуальний контакт, який активізує процес мисленнєвої взаємодії. Вчитель
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повинен навчатися бачити, що приховується в свідомості учня, і навчитися
розуміти побачене. [1, с. 139].
Друге – це навчання, яке пробуджує – пробуджуюче навчання. Проблема
полягає в тому, як управляти, не управляючи, як малою резонансною дією
підштовхнути систему на один зі сприятливих для людини шляхів розвитку.
Проблема також і в тому, як подолати спонтанні прагнення учня, їх не долаючи,
а роблячи доступними, перетворюючи в поле для інноваційного мислення. До
цих методів потрібно додати навчання як інактивацію, навчання як адаптивну
модифікацію, навчання як разовий перехід. У цьому ряду потрібно виокремити
гештальт-освіту. «Гештальт» (die Gestalt) означає в перекладі з німецької
«форма», «фігура», або «конфігурація». Гештальт-психологи вважають, що
сприйняття побаченого й осмислення образу не може бути розвинутим з
примітивних відчуттів, які виникають від побачених частин цього образу.
Візуальне сприйняття виникає в цілому, і воно є неподільне. Як і неподільний є
процес мислення. Сучасне вивчення економіки – це передачу цілісних блоків
інформації, паттернів мислення, а також як перебудову самої конфігурації
ситуації навчання. Це означає мислити нелінійно, творчо, продуктивно,
відповідно до вимог часу.
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ПРОБЛЕМА ВНУТРІШНЬОЇ ТА ЗОВНІШНЬОЇ ВАЛІДНОСТІ
ПОВЕДІНКОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
У статті висвітлено проблеми валідності експериментальних досліджень
у сфері економіки. Досліджено проблему внутрішньої та зовнішньої валідності
поведінково-економічних експериментальних досліджень, зокрема польових
досліджень та лабораторних експериментів.
Ключові слова: поведінково-економічні експериментальні дослідження,
лабораторні експерименти, польові дослідження, внутрішня валідність,
зовнішня валідність.
Існує не так багато праць з експериментальної економіки, автори яких
намагаються дати чітке формулювання «теорії» лабораторних експериментів.
Причина цього полягає в тому, що економісти-експериментатори у своїх
дослідженнях радше надавали перевагу експериментам, аніж абстрактним
поясненням причини їх проведення. Однак зусиллями низки вчених вдалося
систематизувати
ідеї
дослідників-експериментаторів
та
сформувати
методологічні засади побудови економічних експериментів. Сутнісний зміст
економічного експерименту, як методу дослідження – це вивчення об’єкта в
квазікерованій економічній системі, що передбачає варіант активного
втручання експериментатора в хід економічного процесу (який відбувається в
штучно створених або реальних умовах) із спостереженням за результатами,
разом з їхнім вимірюванням з метою перевірки наукових гіпотез і побудови
наукової теорії процесу, який досліджується, а також для перевірки
практичних рекомендацій у сфері управління економічними системами.
За ступенем інтервенції дослідника потрібно виокремлювати активну та
пасивну форму реалізації експериментального дослідження. До активної
належать польовий та лабораторний види експерименту, а до пасивної 
природний експеримент (або «квазіекспериментальне дослідження»), що більш
детально подано у табл. 1.
Якщо внутрішня валідність стосується можливості встановлення
взаємозв'язку між змінними у лабораторних умовах, то зовнішня валідність
стосується можливості узагальнювати взаємовідносини, які були виявлені за
межами лабораторії. Вибір методу оцінення спонукає дослідника до пошуку
компромісу між внутрішньою та зовнішньою валідністю, що представлено в
табл. 2.
Лабораторні експерименти мають високу внутрішню валідність, але
зовнішня валідність при цьому часто втрачається. Завдяки ретельному
контролю причинна обумовленість може бути чітко встановлена. Навіть
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Пасивний

більше, лабораторні експерименти можуть бути проведені повторно для
перевірки достовірності результату. Однак чимало лабораторних експериментів
відірвані від реальності через високу інтервенцію дослідників. Дуже часто
учасниками лабораторних експериментів стають студенти, чиї характеристики
відрізняються від характеристик суб’єктів, яких вони представляють.
Таблиця 1
Класифікатор економічних експериментів за критерієм ступеня
інтервенції дослідника*
Т
Сутність
Назва
Ступінь
Приклад
и
інтервенції
п
дослідника
При
Приро проводиться у Праця Д. Кембелла та Л. Росса,
пасивному
дний
випадках, коли у якій увагу зосереджено на
експерименті експер певний процес законі
про
обмеження
інформація
имент
чи явище
швидкості
руху
в
штаті
про
(natura відбуваються Коннектикут
(США).
досліджувани
l
самі собою, а Дослідники не брали участі в
й об'єкт
experi
дослідник
прийнятті рішень, а лише
нагромаджуєт ment)
лише
аналізували,
як
саме
ься шляхом
спостерігає за запровадження цього закону
пасивного
їхнім
змінило
поведінку
спостереженн
перебігом і
автовласників
я, тобто
аналізує
інформацію
отримують в
умовах
звичайного
функціонуван
ня об'єкта
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У праці Дж. Ескіна наведено
експеримент, метою якого було
визначення
найбільш
ефективного
співвідношення
між ціною та рівнем витрат на
рекламу для нового продукту
харчування. Вибіркою було
охоплено 30 магазинів в
чотирьох містах США. До
початку
проведення
експерименту було висунуто
гіпотезу,
що
доцільно
використовувати одну з двох
стратегій: а) поєднання високих
витрат на рекламу з високою
ціною; або б) поєднання
низьких витрат на рекламу з
низькою ціною. Однак, як
засвідчив результат, найбільш
ефективною виявилась третя,
попередньо
не
врахована
стратегія:
низька
ціна
з
високими витратами на рекламу
Лабора
дозволяє
Прикладом
можуть
бути
торний
досягнути
численні праці В. Сміта (Смит,
експер максимального 2008). Цей вид експерименту
имент
рівня
проводиться
в
повністю
(laborat
контролю:
штучних умовах – спеціальних
ory
відбір
лабораторіях або класах, а
experi
учасників,
гравці добре розуміють, що
ment)
детальне
беруть участь в експерименті.
спостереження Найскладнішою в цьому процесі
за їхніми
є вироблення системи стимулів,
стимулами
які б змусили економічного
суб’єкта
в
умовах
лабораторного
експерименту
діяти так, як би це відбувалося в
реальному житті.
*Складено автором на основі: [Campbell, Laurence, 1968; Eskin, 1975; Смит,
2008]

Активний

Активний
Польов характеризуєть
експеримент
ий
ся суттєвим
проводиться з експер
зростанням
застосуванням имент
ступеню
штучного
(field
контролю:
впливу на
experi
реальна
об'єкт за
ment) ситуація надалі
спеціальною
присутня,
програмою
однак тепер на
неї діють
точкові впливи
дослідника

Збір даних природного походження характеризується значною
зовнішньою достовірністю, але існують певні обмеження: низька
повторюваність, контрольні та експериментальні групи можуть мати
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систематичні відмінності через відсутність контролю, причинна обумовленість
не може бути чітко встановлена, і навіть може бути удаваною через вплив
неконтрольованих змінних та/або експериментальних груп.
Таблиця 2
Методика дослідження та валідність результату*
Ступінь
Ступінь
Обмеження
Повторюваність
внутрішньої зовнішньої
валідності валідність
Лабораторні Високий
Низький
Обмежений
Висока
експерименти
масштаб
Польові
Від
Від
експерименти середнього середнього
до високого до
високого
Природні
Від
Високий
експерименти середнього
до високого

Обмежений доступ
дослідника

Від низької до
середньої

Пов’язані з
багатофакторною
природою
виникнення та
політикоадміністративним
впливом

Низька

*Джерело: [Roe, Just, 2009].
Польові дослідження є компромісними. Більшість контексту не підпадає
під контроль дослідника порівняно з лабораторними експериментами, але
дослідник може ззовні маніпулювати певними змінними та спостерігати за їх
впливом. Таким чином, дані, отримані в умовах польових досліджень,
відображають як зовнішню, так і внутрішню валідність. Тому польові
експерименти представляють своєрідний місток між лабораторією та
польовими умовами (List, 2006). Природні експерименти теж здатні викликати
компроміс між внутрішньою та зовнішньою валідністю. Під час застосування
маніпуляцій в умовах реальних експериментів дослідник може отримати певні
переваги від змін, що виникають без його втручання, щоб виміряти вплив на
зміну. Це схоже на експериментальний проект, до якого входить контрольована
група та тестова група, але без можливості для дослідника маніпулювати
контекстом експерименту.
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ПОДАТКОВИЙ ПОСЛУХ ЗА МОДЕЛЛЮ «СЛИЗЬКОГО СХИЛУ»:
НАГАЛЬНІСТЬ РОЗШИРЕННЯ МОДЕЛІ
Висвітлюється запропонована представниками віденської школи
економічної психології, Кірхлером, Хьольцл та Валь (Kirchler, Hoelzl, Wahl,
2008), модель поведінки платників податків, відома як «slippery slope
framework» - модель слизького схилу. Розширюючи дану модель з метою
кращого описання податкового послуху ми пропонуємо певні зміни – заміну
осей «влада» та «довіра» двома іншими осями, «баланс влади» та «довіранедовіра». Первинна модель «слизького схилу» (Kirchler, Hoelzl, Wahl, 2008)
виходить з того, що влада є інструментом, який держава в односторонньому
порядку застосовує до платника податків. При цьому не береться до уваги
влада самих платників податків. Ми ж пропонуємо враховувати владу
платників податків і тому вводимо вісь балансу влади державної податкової
адміністрації та влади, яка належить платникові податків. В кінцевому
результаті цей баланс влади визначає поведінку платника податків. Також
вісь «довіра» розширюється і охоплює як довіру, так і недовіру. Запропоновані
нами нові осі до моделі Кірхлера, Хольцла та Валь (2008) розширюють її
функціонально, і дозволяють краще описувати поведінку платників податків в
країнах, що розвиваються, та в державах з авторитарними режимами.
Ключові слова: податки, податковий послух, влада, довіра, поведінка
платника податків.
Податковий послух – актуальність дослідження.
Проблема збирання податків визначається багатовимірністю і нагальністю
в будь-якій державі. Один з її важливих аспектів становить адекватне
моделювання поведінки платника податків – людини, яка віддає свої гроші
податковому органу. Таке моделювання не може спиратись виключно на
економічні закономірності і правові відносини, бо містить істотну психологічну
складову. Роль людини в економічній діяльності в новому ракурсі висвітлює і
сучасна біхевіоральна економіка, і економічна психологія. Модель слизького
схилу запропонована фахівцями з економічної психології з Відня [3] описує
поведінку платників податків, яка визначається двома ключовими змінними:
довірою (trust) і владним примусом (power) - владою. Дана модель припускає,
що податковий послух у повній відповідності до вимог законодавства
досягається через високу довіру і сильну владу. Модель розгортається в
тримірному просторі з осями: (1) влада податкового органу, (2) довіра та (3)
результуючий податковий послух. За моделлю податковий послух сягає
максимуму за трьох умов: (а) при максимальній довірі, (б) при максимальній
силі податкової влади, а також (в) при максимальних показниках обох
чинників. Зменшення податкового послуху відбувається по мірі зниження
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кожного з означених чинників. Звернімо увагу, що за такого формулювання
моделі жодним чином не йдеться про силу платника податків, яку, на нашу
думку, слід також враховувати, а також не враховано такий істотний
психологічний чинник як недовіра.
Згадувана модель вказує, що податковий клімат в державі може
змінюватись в просторі від антагоністичного до синергетичного [1, 3, 4].
Пізніше Кірхлер, Хофманн та Гангл [5] описують три види податкового
клімату: антагоністичний, сервісний, та довірчий. Проблема ж полягає в тому,
на скільки існуюча модель слизького схилу придатна для описання податкового
клімату із вираженим антагонізмом між платником податків і державою? Чи не
виникають додаткові чинники, які визначають поведінку платника податків в
економічно та політично нестабільній державі? Відповідно до поставленої
проблеми наша мета полягає у розширенні даної моделі, з тим щоб вона могла
описувати податковий послух в країнах, що розвиваються і відзначаються
економічною нестабільністю, наприклад в Україні.
Баланс влади і довіра-недовіра як модулятори податкового послуху.
Наявна модель слизького схилу описує податковий послух через дію двох
чинників: владу податкового органу і довіру платника до податкового органу
[4]. Ми ж пропонуємо врахувати й владний потенціал самого суб’єкта
економічної діяльності, який виступає в ролі платника податків. Йдеться про
владу в сенсі можливості окремого платника податків справляти вплив на
державні інститути, на формування їх кадрового складу, на окремий
податковий орган, чи на певного службовця податкового органу. За моделлю
слизького схилу вважається, що загроза покаранням збільшує податковий
послух, що є зрозумілим. Але застосування сили може бути двостороннім, тому
і покарання може бути двостороннім. Не тільки представник податкового
органу може карати платника податків. Але в окремих випадках і платник
податків також може карати як певного працівника податкової установи чи
члена його родини, або й певний підрозділ податкової установи. При цьому
покарання може носити як легальний, так і комбінований характер з
елементами нелегального впливу. Ступінь і форми такого покарання
визначаються гостротою конфлікту інтересів, соціальним статусом та
приналежністю до інститутів влади платника податків, його родичів, чи
компаньйонів, його грошовими ресурсами, суспільно-політичними і
економічними зв’язками, його впливом на мас-медіа.
В авторитарних і тоталітарних державах існують чисельні випадки, коли
платник податків завдяки його приналежності до влади, особливо до вищих
щаблів влади, уникає перевірки податковими органами. Точніше, податкові
органи, усвідомлюючи власну відносну слабкість, самі уникають таких
перевірок, з тим щоб не наражати себе на ризик протистояння з представником
влади або його сателітами. Уникнення податковим органом належних перевірок
такого суб’єкта економічної діяльності визначається владним потенціалом
останнього. Такий владний потенціал розкривається через наявність родинних,
бізнесових або дружніх відносин з високопоставленим представником
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державної влади, наприклад, службовцем вищого податкового органу,
прокуратури, судової гілки влади, служби безпеки, міністерства внутрішніх
справ, члена парламенту. Відповідно співвідносяться владні потенціали
податкового органу і певного платника податків. Формально баланс влади може
визначатись як співвідношення влади наявної у платника податків і влади
податкового органу, PB=(tax authority power)/(taxpayer power).
Попри легально встановлений примат влади податкового органу над
владним впливом платника податків згадувані приклади варіацій в балансі
влади виникають в реальному житті. Офіційно такий дисбаланс не
припускається законодавством, але це не відкидає факт його існування. Ці
відносини формуються «поверх» діючих законів, утворюючи сталу девіантність
в імплементації влади. Отже, визначальним для відносин «платник податків –
податковий орган» є не влада податкового органу, а саме баланс влади
податкового органу і конкретного платника податків. Тому для кращого
описання податкового послуху пропонується введення в нову модель осі
балансу влади.
Вісь довіра – недовіра. За Кірхлером і колегами [3] довіра визначається як
розуміння економічними акторами і соціальними групами, що податкові органи
діють відповідно до суспільного контракту, а отже для загального блага. На
думку Кірхлера, Хофман та Гангл [5], платники податків довіряють владі, коли
йдеться про ставлення влади до платника як сповнене поваги. За цієї умови
шана набуває двостороннього характеру. Важливими для формування довіри є
також справедливість та прозорість дій влади, зрозумілість вимог податкового
законодавства. Отже, вони вважають, що формування довіри вказує на
сучасний шлях до підвищення податкового послуху. Ми погоджуємось з
колегами, які описують довіру і втрату довіри як ключовий чинник для
формування податкового послуху. Але слід вести мову не тільки про рівень
довіри, а й про рівень недовіри платника податків як до податкового органу, так
і до державних інститутів в цілому. Вимір недовіри має складну будову та
включає: (а) недовіру до податкового органу як такого, (б) більш широку
недовіру до інститутів державної влади – органів дотримання суспільного
договору – судів, спецслужб, виконавчої гілки влади як розпорядника зібраних
податків, та (в) недовіру до окремого працівника податкової служби.
Недовіра – це не проста відсутність довіри, а якісно інше ставлення до
податкової установи, яке в подальшому трансформується в поведінку платника
податків. Недовіра описується як негативними емоціями, так і іншим патерном
поведінки, ніж довіра. Вона спричиняє активне ухиляння від сплати податків,
яке відбувається навіть попри те, що суб’єкту економічної діяльності
приходиться витрачати частину своїх ресурсів на таке ухиляння. Це ухиляння
від податків є витратним, але з багатьох ракурсів, в тому числі психологічного
та морального, подекуди виправданим.
Кірхлер, Хьольцл і Валь [3, с. 212] під довірою до податкового органу
розуміють загальну точку зору як окремих громадян, так і соціальних груп, що
податкові органи діють доброзичливо і працюють в інтересах суспільного
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блага. Еберль [2] описує довіру як спеціальну якість відносин, наприклад, коли
взаємодіючі партнери приписують один одному позитивні риси і внутрішню
мотивацію на збереження відносин. Тилер [7] використовує поняття «соціальна
довіра» для відокремлення цієї форми довіри від довіри за розрахунком. В
оновленій моделі зберігається вісь «довіра», але до неї додається піввісь
«недовіра». Недовіра - це негативне, обґрунтоване прямим або
опосередкованим досвідом ставлення до певної особи або державного інституту
чи окремої установи. Недовіра характеризується такими емоціями як огида та
страх, почуттям зневаги та відчуження. ЇЇ супроводжують сумніви і підозрілість
та поведінковий патерн уникнення, стремління віддалитись від об’єкта
недовіри, в тому числі з метою самозахисту. Довіру ж навпаки супроводжують
позитивні емоції, почуття спокою, впевненості та близькості, і поведінковий
патерн наближення до об’єкта довіри. Стала недовіра визначає поведінку
громадян України в багатьох аспектах повсякденного життя, включно із
податковим послухом. Саме тому, ми вважаємо, що немодифікована модель
слизького схилу є скоріш придатною для описання податкового послуху в
стабільних державах, де панує позитивний імідж державних установ, але не в
слабо розвинутих державах з вираженою недовірою до державних інститутів.
Формування недовіри спричиняється діяльністю самої податкової
установи, та висвітленням вад її діяльності в мас-медіа. За авторитарного
режиму податкова установа може використовуватись для незаконного збирання
грошей з бізнесу у вигляді «добровільних» пожертв, обсяг яких доводиться до
платника в примусовому порядку і відмовитись від яких практично неможливо.
Такий примус формально спирається на владу державного органу, але його
реалізація спрямована на задоволення приватних інтересів актора, що діє від
імені держави.
Іншим джерелом недовіри є непрозорість використання зібраних податків.
В корумпованій країні, або країні з авторитарним режимом, зібрані податки
використовуються у спосіб, який може сприйматись значною кількістю
населення як неприйнятний, непрозорий або сумнівний за цілями
використання. Ще одним джерелом недовіри може бути формування
податкового та митного законодавства, яке допускає подвійну інтерпретацію.
Згадана подвійність інтерпретації створює психологічну невизначеність і, як
результат, виникають додаткові економічні витрати та психологічні втрати для
бізнесу при спілкуванні з представником податкового органу.
З означених причин в модель вводиться нова вісь «довіра-недовіра», яка
відображає як довіру, так і недовіру платника податків до податкового органу
як якісно різні ставлення. Розуміння довіри зберігається в тому ж сенсі як і в
первинній версії моделі слизького схилу [3]. Піввісь недовіри позначає
виражене негативне ставлення до податкового органу, яке може ґрунтуватись
як на діяльності самого органу, так на іміджі податкового органу створеного в
мас-медіа. В цілому нові осі, «баланс влади» та «довіра-недовіра» розширюють
описуваний спектр відносин між платником податків і податковим органом.
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Така модель краще за попередню відображає варіативність поведінки платників
податків в різних соціальних прошарках одного й того ж суспільства.
Висновки і перспективи.
Сучасний світ є ширшим ніж Західна Європа, США та Канада. Слід
визнати, що між платниками податків і податковими органами існують не
тільки відносини за моделями «партнерства» і «поліцейські та розбійники».
Нажаль є цілі країни, які десятиліттями керуються дефекторами суспільного
договору. Тому нагальним є розширення первинної моделі слизького схилу.
Тоді як початкова версія слизького схилу [3] дуже добре описує синергетичний
податковий клімат та слабкі форми антагоністичного податкового клімату, нова
модель краще враховує більш жорсткі форми антагоністичного податкового
клімату. Завдяки введенню осі балансу влади та півосі недовіри модель
розширюється і глибше відображає відносини між платниками податків і
податковими установами в країнах, які розвиваються, в авторитарних та
тоталітарних державах і аж до держав, які не відбулись (the failed states).
Розробляючи свою модель, Кірхлер та Валь створили опитувальник для
визначення податкового послуху [6]. Очевидно, що після оновлення моделі вже
не можливо покладатись на існуючий опитувальник, бо він не відповідає
сутності моделі і не відображає нові осі. Отже, як перспективне завдання постає
необхідність розроблення нового вимірювального інструментарію, який би (а)
дозволив емпіричну перевірку розширеної моделі та (б) уможливив би в
подальшому проведення експериментальних досліджень з урахуванням
положення окремого індивіда в просторі податкового послуху.
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ВІДНОСИНИ СПОЖИВАННЯ
В ДИСКУРСІ ГЛОБАЛЬНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ
Друга половина ХХ – початок ХХІ ст.
ознаменовані
кардинальними
трансформаціями світового господарства, що знайшли свій прояв у кінцеве та
проміжне формуванні глобальної моделі економічного розвитку. Суттєвих змін
зазнає вся система відтворення суспільного продукту – від умов та характеру
виробництва матеріальних і духовних благ до моделей, способів та технологій
їх споживання, тобто охоплює структуру, пропорції, кількісні та якісні
параметри витрат і споживання суспільства. В глобалізаційну епоху
дослідницький інтерес фокусується на принципово новій, домінантній ролі
фази споживання, яка задає вектор дії іншим фазам суспільного відтворення.
Ключові слова: споживання, глобальна політична економія, глобалізація.
За своєю природою споживання на всіх етапах розвитку людства
поділялось, як відомо, на кінцеве та проміжне, виробниче та особисте, тощо.
Проте постіндустріальний етап розвитку не просто змінив акценти, а надав
особистому споживанню виключної ролі:
- по-перше, в умовах формування інформаційного суспільства, заснованого
на генеруванні знань, впровадженні інформаційно-комунікативних технологій,
творчості й самореалізації як провідного мотиву економічної діяльності все
складніше розподілити робочий час та час дозвілля, відпочинок та працю,
виробниче та невиробниче, кінцеве та проміжне споживання у представників
креативно-інформаційного класу.
- по-друге, все більша кількість благ, що споживаються, виражена не
речами, а послугами. Споживання, особливо споживання інтелектуальних,
інформаційних, мережевих благ та послуг, вимагає все менше часу споживчої
активності для безпосереднього задоволення потреб, і все більше локацій та
інфраструктури споживчої діяльності. Зростання добробуту, збільшення
життєвого циклу споживчої активності індивіда, гнучкість та прискорення його
щоденного часового циклу забезпечується в тому числі споживанням в мережі
та через мережу Інтернет, мобільністю споживачів, їх одночасною
концентрацією (в центрах споживчої активності та Інтернеті) та розсіюванням
(в інших процесах соціальної взаємодії, що не пов’язані зі споживанням),
прискоренням циркуляції інформаційних потоків, свободою вибору в
організації роботи та споживанні.
- по-третє, перетворення індивіда на центр всієї економічної системи
розширила межі особистого споживання за рахунок індивідуального,
колективного, суспільного споживання. Рівень особистого споживання
перетворився на визначальний критерій соціально-економічного розвитку.
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Структурні зрушення в особистому споживанні на всіх рівнях економічної
системи, супроводжується процесами софтизації, сервізації, екологізації,
естетизації, віртуалізації споживання.
Ключові процеси, що супроводжують структурні зрушення в особистому
споживанні на всіх рівнях економічної системи*
Процес

Етичність

Сервізація

Софтизація

1

Сутність

Детермінанти
виникнення
2
3
Зростання в структурі Софтизація
споживання питомої виробництва –
ваги нематеріальних
перетворення сфери
благ, благ з високою
нематеріального
часткою
виробництва на
інформаційного,
фактор соціальнокогнітивного
економічного
насичення
розвитку
Зростання у структурі Софтизація
споживання питомої виробництва та
ваги послуг
споживання,
ускладнення вимог
до якості робочої
сили, автоматизація
виробничих
процесів та ін.
Морально-етична
Високий рівень
детермінація
розвитку економіки,
споживання (захист
тяжіння соціально
навколишнього
активної,
середовища;
платоспроможної
дотримання прав
частини населення
людини; поєднання
до свідомого та
особистих інтересів із відповідального
суспільними)
управління власним
споживанням
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Форми прояву
4
У 1981 р. частка
послуг
інформаційного
характеру в
споживчих витратах
американських
домогосподарств
становила 11,8%, у
2011 р. – 21,1%
В США у 1901 р.
частка послуг в
споживчих витрат
домогосподарств
становила 9%, у 2011
р. – 57,5%
Маркування
продукції: organic
(екологічно чисті
методи виробництва),
Fairtrade (добровільне
дотримання гідних
умов праці), rainforest
alliance (відповідність
принципам захисту
природи)

Естетичність
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Екологізація

1

Розширення простору
естетичних очікувань,
зростання ролі
дизайну товару та
упаковки

2
Орієнтація
споживачів на
природо- та
ресурсозберігальне
споживання

Високий рівень
життя, суспільство
масового
споживання,
розвиток
маркетингу та ін.

Естетизація дозвілля,
виробництва,
безпосереднього
процесу споживання
(вигляд,
дизайн,
якість,
упаковка,
спосіб
реалізації
продукту)
3
4
Екологізація
Вибір товарів
виробництва,
тривалого
наукового мислення, користування (slow
суспільної
fashion);
свідомості,
спільне/колективне
екологічна
споживання,
свідомість
локалізація,
споживача
регіоналізація,
оптимізація
споживання

Сучасне споживання вимагає від споживача не просто навичок
споживання (які за необхідності досить швидко формуються), а знань, які
находять втілення в споживчій поведінці: купівельна поведінка – в сфері
обміну; фінансова поведінка – в сфері розподілу; виробнича – в сфері ведення
домашнього господарства; інвестиційна – в сфері накопичення людського
потенціалу тощо. З одного боку, активність поведінки споживача залежить від
ступеню розвитку його потреб, бажань, смаків та наявних можливостей та
доступних ресурсів. З іншого – якісно нова інформаційна економіка детермінує
структурні зрушення в споживанні та вимагає відповідної, якісно нової
структури виробництва, адекватної потребам інноваційного розвитку.
Глобальна політична економія активно досліджує зміни характеру
взаємозв’язку між виробництвом та споживанням. Задоволення базових потреб
змінило провідну мету споживання індустріального суспільства – виживання,
людина в ХХІ столітті прагне задоволення інтелектуальних та духовних потреб.
Особисте
споживання
урізноманітнюється,
ускладнюється,
зростає,
відображаючи і національну та ментальну унікальність, і глобальну
орієнтованість уніфікованої моделі гедоністичного споживання.
Розширення споживчого вибору сприяє раціоналізації споживання (так
звана «макдоналізація» – перенесення принципів раціонального виробництва на
споживання): уніфіковані блага обумовлюють стандартизацію споживання, а
через економію грошових та часових ресурсів прискорюють та інтенсифікують
процеси споживання. В свою чергу, глобальне розповсюдження цих механізмів
через інтернаціоналізацію споживання, надає особистому споживанню
глобального характеру, формує глобальний попит.
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Якщо традиційна політекономія наголошувала на саморегуляції
капіталістичної системи (якщо темпи зростання І підрозділу (виробництво
засобів виробництва) суттєво перевищують темпи зростання ІІ підрозділу
(виробництво предметів споживання), то через певний проміжок часу пропорції
обов’язково зміняться і другий підрозділ розвиватиметься швидше за перший),
то нині детермінантою споживчої активності виступає, скоріше, інвестиційна
активність виробників через використання реклами та фінансових важелів
(комерційне кредитування тощо). В результаті, динаміку суспільного
відтворення визначає не стільки суперечність між максимізацією прибутку та
раціоналізацією виробництва, скільки протиріччя між постійно зростаючою
продуктивністю та повільно зростаючим попитом (обумовленим меншою
динамічністю потреб). Виробник змушений контролювати не лише
виробництво, ціни, але й споживчий попит, продукт, затребуваний за цими
цінами, вивчати ринок ще в довиробничий період, «привчати» покупців до
свого товару, контролювати та управляти вибіром споживача. Дж. Гелбрейт
назвав це «перегорнутою послідовністю», оскільки «класична послідовність»
передбачала ініціативу споживача, що і впливала на виробничі підприємства.
Глобальний виробник має можливість моделювати потреби споживачів,
пропонувати
їм
унікальну
цінність,
індивідуалізувати
відносини
«виробник/споживач» через канали тейлоризації (виготовлення унікальної
продукції від нульового циклу конструювання до готової продукції),
кастомізації (виробництво на замовлення конкретного споживача), тюнінгізації
(створення унікальної продукції на базі стандартизованого базового елементу).
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ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНА ЧАСУ НА ПОЧАТКУ ХХI СТ.
Людина своєю надлишковою енергією актуалізує майбутній час в реальну
дійсність. Щоб жити в злагоді з собою і часом, себе і час потрібно
досліджувати по всім параметрам. Для подальшого життя та розвитку
людства введення поняття хроносфери та її всебічного дослідження є
необхідним, оскільки вона включає і майбутній час.
Ключові слова: хроносфера, актуалізація часу, надлишкова енергія,
ентропія, фінанси.
Економічний процес відбувається в просторі і часі. Кожна частина
простору індивідуально неповторна, має свою специфіку і в рослинному, і у
тваринному світі, яка змінюється в часі. Через природний територіальний
відбір та обмін відбувається взаємозбагачення і рослин, і тварин. Це одна
сторона. В цьому процесі необхідною природною складовою є механізми
самоочищення та вибраковки, а також і зовнішні обмеження. В штучному
територіальному переміщенні обов'язковим є заборона ввезення певних
рослин та тварин.
Людина своєю надлишковою енергією за допомогою розвинутих
відчуттів, інтуїції, планів, прогнозів, мрій, надій, фантазій, цілей актуалізує
майбутній час в реальну дійсність. Щоб жити в злагоді з собою і часом, себе і
час потрібно досліджувати по всім параметрам. Економічний сегмент в цьому
процесі є, принаймні, на сьогодні зовсім не другорядним. Людина, етнос і
людство завдяки своєї надлишкової енергії окутують себе все збільшувальним
і минулим, і майбутнім часом, мають неповторну ритміку свого
індивідуального життя. Саме завдяки актуалізації постійно зростаючого
минулого і майбутнього часу відбувається соціальне прискорення часу. На
особисто-індивідуальному рівні, принаймні, на рівні молоді, спостерігається
феномен акселерації. Ймовірно, що зміни відбуваються і в інших вікових
категоріях людей. Соціальна зрілість постійно зростає, а біологічна
знижується чи не змінюється. Механізмів вирішення цієї проблеми людство
ще не виробило. Це веде до зростання напруженості в суспільстві і є одним з
факторів депопуляції населення.
В якому взаємозв'язку та взаємозалежності знаходяться різні виміри та
ритми часу Космосу, Землі, людства і людини, нікому невідомо. Тому
втручання людини в ці вкрай складні
матерії повинні бути виважені та
обережні. Вкрай необхідним у подальшому розвитку є природний інстинкт
самозахисту свого неповторного часу та його ритміки задля самозбереження та
самореалізації. Взаємообмін і в людському середовищі несе в собі не тільки
позитив взаємозбагачення, а й ризики та загрози, які пов'язані і із
нав'язуванням чи запозиченням не тільки шкідливої для даних людей в даний
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час ритміки, а й навіть інколи вбивчої. Навіть в безпосередній щирій пораді
чи зовнішньо безкорисній допомозі існує певний сегмент «дарів данайців».
В процесі взаємозв'язку та взаємозалежності пріоритетним є реалізація
трансцендентних потреб. Надлишкова енергія на певному історичному етапі
дала можливість людині підняти голову і відчути свою глибинну спорідненість
з безмежністю Космосу. Потяг в небо задля реалізації трансцендентних
потреб, вертикаль, а не горизонталь у вигляді праці задля задоволення
конвенційних потреб «в поті чола свого» дав можливість побачити, відчути та
залучити у своє єство принципово новий рівень космічного часу і через це
зробило людину людиною.
Саме переплетіння різних рівнів та вимірів часу у єстві людини створило
синергетичний ефект потужного енергетичного надлишку, що дає можливість
вченим та іншим митцям випереджати свій суспільний час шляхом
створювання принципово нових продуктів, масова або загальна потреба в яких
виникає через 50 або і набагато більше років з врахуванням того, що
присутність цих продуктів зовсім не нейтральна і тому сприймаються вони
переважно вороже. Водночас саме завдяки новим продуктам людина створює
новий рівень з новою ритмікою та темпом суспільного часу.
До того ж, поки що не зрозуміле приломлення енергетики майбутнього
часу, яке дає можливість людини глибше зазирнути у далечінь минулого часу,
відчути та використовувати його у вигляді різних рівнів природного
багатства, наприклад, уранової руди, а потім і його ефективного використання.
Це призвело до збільшення розтягнутості людства і по вертикалі, і по
горизонталі.
Людина створювала штучну другу природу, яка не сумісна з
первозданною. Виробляючи інформацію із залученням майбутнього часу та
використовуючи природну інформацію, людина створює третю природу.
Шкідливість другої природи є переважно зовнішньою у вигляді перероблення
її ресурсів та забруднення повітря, землі, води тощо. Космічні досягнення
людства призводять також і до його забруднення. Заглиблюючись і
трансформуючи природу, людина стала змінювати себе на «потребу часу» і
тим самим забираючи та форсажно спалюючи енергетичний потенціал людини
майбутнього. Не виключено, що спочатку людина змінила себе, а потім
взялася за зміну природи. Кон'юнктура, головним продуктом якої, як вважають
її адепти, є прибуток, намагається заволодіти Вічністю.
В процесі непомірного збагачення збільшується залежність від грошей
аналогічно до наркотичної залежності. Головним засобом прибутку в наш час
стали фінанси. Фінанси, банківська система не може існувати без довіри та
інших механізмів залучення майбутнього часу. Саме завдяки «фінансовим
ін'єкціям», які для економіки стали фактично наркотичними, наданим в
переважній більшості практично
ніким і нічим неконтрольованими
міжнародними фінансовими організаціями, більшість країн світу попали в
боргову яму. Борг країн світу перевищив валовий внутрішній продукт (ВВП)
світу і продовжує зростати. «Фінансова бульбашка» приблизно в 10 раз
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перевищила ВВП світу і набуває ознак ракової хвороби останньої стадії.
Механізму надійної самооборони від цього лиха людство ще не виробило.
Штучно регульовані кризи у власних інтересах збагачення та задля
самозбереження зі своїми конструктивно-деструктивними механізмами не
справляються з необхідністю угамування хворобливо розбурханої фінансової
системи. Як і в переважній більшості наркотично залежні люди самостійно не
можуть подалати цю напасть, так і фінансисти з усіма створеними
фінансовими інституціями самостійно не в змозі вилікувати світову фінансову
систему і разом з цим перевести економічну форму розвитку людства з
ентропійної (руйнівної) в антиентропійну. Боргова яма і гідність та
самодостатність, свобода та незалежність є речами несумісними. В такому
сегменті «демократія грошей» є гіршою формою рабства навіть у порівнянні,
наприклад, з простим попаданням у рабство в наслідок зовнішній військовій
поразки, оскільки вона підкорює більш глибокі, внутрішні сегменти людського
єства.
Задля свого розвитку людина вимушена все більше опускатися в «низ» по
використанню минулого часу. Минулий час не є якась абсолютно постійна
даність, оскільки через кон'юнктуру та майбутнє переглядаються та
уточнюються і природні багатства, і створені багатства, і дійсність, і історичне
минуле. Через надлишкову енергію власного розвитку задля реалізації
трансцендентних потреб людина проникає у більш глибокі закономірності, і
свої, і природні, а вже потім в кожній миті часу синтезує з минулого та
майбутнього дійсність, в якій виникне синергетичний ефект у формуванні
нового, більш потужного потенціалу життя, що і надає можливість бачення,
усвідомлення та вирішення нових проблем, які постійно ускладнюються. Без
цього людське життя не можливе.
В природі нічого необмеженого немає і тому людина один ресурс
вимушена заміняти іншим. Раніше минулий час або все, що створила природа
сприймалося як невичерпна шухляда багатства, так і безмежний поглинач
відходів. Засоби виробництва нібито служили вічно. Зараз і політика рентних
платежів, хоча вона за відсутності адекватного розуміння і, відповідно, точного
мірила вкрай недосконала, і амортизаційна політика вказує на те, що людина
безпосередньо зацікавлена у ефективному використанні природних багатств.
Деякі вважали творчий потенціал людини і людства необмеженим. Така
помилкова думка призводить до нераціонального його «проїдання».
Хоча основною проблемою, безумовно, є проблема проникнення
необхідністю більш сучасної форми залучення майбутнього часу в процес
життєдіяльності людини. Водночас вже на часі стоїть не менш важлива
проблема, яка полягає в усвідомленні необхідності роботи по виробленню
механізмів стосовно його охорони та стимулюванню ефективного його
використання. Людина повинна оберігати майбутній час від занапащення та
форсажного використання, брехні і всяких спотворень. В процесі
життєдіяльності людина виробила з усіма постійно зростаючими контекстами
такі поняття, як атмосфера, літосфера тощо як форми минулого часу. Для
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подальшого життя та розвитку людства введення поняття хроносфери та її
всебічного дослідження є більш необхідним, оскільки вона включає і майбутній
час.
Прогнозуючи подальший поступ людства вчені констатують ентропійну
або руйнівну для природи форму людської діяльності. Як один із можливих
виходів пропонувався «нульовий розвиток». Були і раніше утопічні проекти.
Невідомо, як це співвідноситься з зростанням ролі науки у прискореному
розвитку людства. При такому сценарію є і загрози, які були висловлені ще 70ті роки ХХ ст: «Без розвитку науки ми загинемо, розвиток науки нас
роздавить». Необхідність йти по «лезу бритви» постійно супроводжує розвиток
людства. Проблему, як загальна природа може витримати людину, як «своє
інше», не можна закривати псевдовирішенням.
Одним з псевдовирішень є ідея «сталого розвитку», яка фактично є
модернізацію СРСРівського «неухильного розвитку». Безумовно позитивним є
розуміння сталого розвитку, який задовольняє потреби сьогоднішнього
покоління без шкоди для можливості майбутніх поколінь задовольняти свої
власні потреби та сприяє становленню необхідного балансу між задоволенням
сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи
їх потребу в безпечному та здоровому довкіллі.
Ідеї «неухильного» і «сталого розвитку» є просто пропагандистськими
гаслами, які ускладнюють дослідження реальних проблем людського життя, в
якому, наприклад, існує позитивний сегмент війни, а також з реальною
необхідністю вирішення проблеми: як та чим і у якій формі зберегти цей
сегмент, оскільки ядерна війна веде до самознищення людства. Не говориться,
що розвиток супроводжується генетичним забрудненням людини, депопуляцію
корінного населення розвинених країн, а також про необхідність усвідомлення
ускладнення життя, зростання невизначеності, збільшення тягаря моральних
проблем та необхідність самообмеження та самоочищення, оскільки людина
знищує зовнішні механізми обмеження та очищення. Ритмічність та циклічність
є загальною формою розвитку людства, в якій кризова складова є стартовою
умовою новоутворень в т. ч. в науці, техніці, управлінні, мистецтві тощо.
В цьому аспекті ідея «сталого розвитку» не просто беззмістовна, а й
шкідлива. А загальні гасла антикризової боротьбі і шкідливі, і утопічні
аналогічно комуністичним гаслам: «річки потечуть у зворотному напрямку».
Регулювання циклів у спортсменок колишньої Німецької демократичної
республіки виявилося шкідливим для їхнього здоров'я. Але це стосується тільки
загальної природи, яка входить в другу і третю природу. Для штучного сегменту
двох останніх потрібні і штучні заходи.
Обов'язковою умовою є виокремлення штучної складової і тільки
точкового на впливу на неї. Головним є реабілітація природного в людині,
формування потенціалу її енергії, запас міцності якого надасть можливість
поринути у глибину майбутнього та далечінь минулого. Епоха Відродження не
реалізувалася, оскільки вона програла Небо, майбутній час і переросла в епоху
Просвіти з домінуванням розуму, утилітаризму, прибутковості, кон'юнктурності,
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з постійно виникаючими тоталітарними рецидивами. На часі формування
нового Відродження-Відродження майбутнього і через нього і минулого, в
якому нове відчуття та усвідомлення людиною Істини, Добра та Краси згенерує
новий рівень надлишкової енергії, що надасть можливість утворення нового
синергетичного ефекту задля подальшого поступу.
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ПОВЕДІНКОВА ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ В СТРУКТУРІ
СУЧАСНОГО ЕКОНОМІКО-ТЕОРЕТИЧНОГО ЗНАННЯ
Проаналізовано розвиток поведінкової економічної теорії, досліджено її
стан на сучасному етапі. Зокрема, розкрито нові напрями поведінкових
досліджень, основну проблематику та перспективи подальшого розвитку.
Ключові слова: поведінкова економіка, біхевіоризм, обмежена
раціональність
Проблема визначення ролі людини в економіці завжди залишалася
актуальною в економічній теорії. Довгий час панувало уявлення, закладене ще
Адамом Смітом, про «Homo economicus» (економічну людину) – раціонального
егоїста, який точно знає свої інтереси та потреби, ухвалюючи економічні
рішення відповідно до них. Проте з часом почали виникати певні
невідповідності на практиці, і виявилося, що поведінка людини зовсім не
завжди є раціональною. Це і стало новим предметом дослідження багатьох
економістів у 50-60 рр. ХХ ст. Новий напрям, названий «поведінкова
економіка» (Behavioral Economics), не був сприйнятий більшістю дослідників
того часу, адже він повністю суперечив канонам класичної політекономії.
Основоположником поведінкової економічної теорії вважається
американський економіст, соціолог і педагог Герберт Саймон, чия теорія
обмеженої раціональності стала методологічною основою подальших
досліджень біхевіористів. Вчені, які проводили дослідження в області
поведінкової економічної теорії, вивчали проблему ірраціональності, ухвалення
рішень в умовах невизначеності та ризику, фактори впливу на поведінку
індивіда тощо. Представниками нового напряму було проведено безліч
експериментів, які доводили істинність нових гіпотез, підтверджуючи право
поведінкової економіки на існування.
У 2002 році Нобелівську премію з економіки вперше отримує не
економіст, а психолог – Деніел Канеман, того ж року нагороджений і
представник експериментальної економіки Вернон Сміт. Такий вибір лауреатів
стає фактичним визнанням важливості нових напрямів та необхідності
доповнення існуючої парадигми.
На сучасному етапі Канеман залишається одним із найвпливовіших
представників
поведінкового
напряму,
адже
його
«теорія
перспектив» (розроблена спільно з Амосом Тверськи) стала фундаментом для
багатьох подальших експериментів. У результаті багаторічних досліджень
евристик, індивідуальних суджень та відхилень від нормативного стандарту,
прийнятого в економічній теорії, вчені виокремили 3 основних властивості
оцінки процесів в умовах ризику, які стали основою «теорії перспектив»:
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1. Залежність від вихідного стану – оцінка усіх майбутніх «виграшів» та
«втрат» відносно початкової точки;
2. Ухилення від втрат – індивіди більше схильні боятися негативних змін
у власному достатку, ніж бажати позитивних;
3. Чутливість, що зменшується –гранична цінність виграшів і поразок
зменшується при збільшенні їх розміру [5, с. 35].
За допомогою «теорії перспектив» була пояснена велика кількість
феноменів поведінки, які були виявлені у результаті досліджень та не можуть
бути обґрунтованими в рамках стандартних теорій.
Сучасна економічна теорія не може ігнорувати того факту, що поведінкова
економіка розглядає коло суттєвих проблем, які економісти помилково не
брали до уваги раніше. Тому дане питання є актуальним напрямом економічної
науки на сучасному етапі, адже дослідження в області поведінкової економічної
теорії продовжуються і дають плідні результати.
Цьогорічним лауреатом Нобелівської премії з економіки знову стає
представник поведінкового напряму – Річард Талер, який нагороджений «за
внесок в область поведінкової економіки». Американський вчений стверджує,
що людина не наділена здатністю поводитися розумно (раціонально) у випадку
ухвалення економічного рішення. Окрему увагу в дослідженнях Талер приділяє
мотивам, що спонукають людину до вибору, які він називає «nudge»
(поштовхи) [7].
Важливим внеском Талера є не тільки розробка поведінкової економічної
теорії, а й дослідження прикладного застосування вивчених ним «поштовхів»
до різноманітних сфер: ринку нерухомості, страхування, здійснення реформ
тощо. Крім цього, Талер використав поведінкові фактори і для дослідження
більш глобальних явищ. Наприклад, вчений розглянув можливість уникнення
економічної кризи 2008 року за допомогою впливу правильно застосованих
«поштовхів» [11].
Наразі основними досліджуваними питаннями вчених-біхевіористів є
проблема раціонального вибору, ухвалення рішень в умовах ризику, фактори
впливу на поведінку індивідів тощо. Узагальнено дана проблематика
представлена в таблиці 1.
Таблиця 1.
Дослідники
Д. Канеман,
А. Тверськи
Д. Аріелі

Основні напрями дослідження представників
поведінкової економічної теорії у ХХІ столітті
Назва праці
Досліджувана проблематика
«Теорія перспектив:
«Теорія перспектив», когнітивні
аналіз рішень в
ілюзії, ухвалення рішень в умовах
умовах ризику»
ризику
«Передбачувана
Ірраціональність споживачів,
ірраціональність»
процес ухвалення рішень
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С. Левіт

«Фрікономіка»,
«Суперфрікономіка»

К. Бінмор

«Раціональні
рішення»
«Натовп»

Г. Ле Бон
Дж. Акерлоф

«Поведінкова
макроекономіка та
макроекономічна
поведінка»
В. Ключарьов «Нейроекономіка:
нейробіологія
прийняття рішень»
Р. Талер
«Поштовх», «Нова
поведінкова
економіка»
Джерело: складено автором.

Рамки стандартного мислення,
індивідуальні системи стимулів,
вплив на мотивацію
Фактори ухвалення рішення, вплив
очікувань, інтеграція з теорією ігор
Поведінкові фінанси, поведінка
людей у натовпі
Поведінкова економічна теорія на
макрорівні
Особливості мозку людини, вплив
внутрішніх цінностей у процесі
ухвалення рішень
Фактори впливу на поведінку
індивіда, поведінкові стимули у
різних сферах діяльності

В епоху плюралізму економічних теорій і концепцій та постійного
розвитку науки відбувається активна інтеграція поведінкової економічної теорії
з іншими науками, породжуючи нову проблематику досліджень, які мають
неабияке практичне значення. На стику декількох наук виникають такі
напрями:
- поведінкові фінанси – напрям досліджень, що допомагає відповісти на
питання ціноутворення, використовуючи технологію передбачення поведінки
різних груп інвесторів. Якщо звичайні моделі фінансового менеджменту
допомагають уникнути втрат на 1-5%, то ефективне використання моделей
поведінкових фінансів допомагає звести рівень витрат до 0% [6, с. 94];
- нейроекономіка - розділ нейробіології, основною метою якого є вивчення
нейробіологічних особливостей ухвалення рішень на основі поєднання
економіки, біології та психології. У ході досліджень нейробіологія допомогла
економістам вивчити особливості мозку людини, а саме – вплив внутрішніх
цінностей на процес ухвалення рішень;
- нейромаркетинг - комплекс методів дослідження поведінки споживачів,
впливу на неї, а також емоційних та поведінкових реакцій, що використовує
розробки
у
сферах
маркетингу,
когнітивної
психології
та
нейрофізіології [6, с. 200].
Розвиток поведінкової економічної теорії спричинив появу нової
альтернативної моделі людини, яка є повною протилежністю до попередніх
інтерпретацій. Дослідники більше не сприймають її як раціонального
максимізатора чи фактор виробництва. Вивчення людини максимально
наближається до реальності, досліджуються не тільки теоретичні, а і практичні
умови. Теорії поведінкової економіки, значення яких посилюється
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експериментальними свідченнями, спростовують традиційні уявлення про
поведінку людини та конкретизують давно існуючі моделі. Вивчення економіки
переходить на новий рівень, де теорія набуває практичного значення, а
дослідження максимально наближаються до їх предмета – людини та її
поведінкових особливостей.
Отже, на сучасному етапі поведінкова економічна теорія є однією з
альтернатив неокласичної теорії. Аналізуючи історію даного напряму, можна
зробити висновок, що зараз він все ще знаходиться на етапі розвитку, адже
поведінкові дослідження є доволі тривалими через складність узагальнення
практичних результатів.
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ПОВЕДІНКА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ
ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
У роботі висвітлені особливості поведінки суб’єктів господарювання в
умовах інформаційного суспільства. Розглянуто практичну значущість
моделей
інституціоналізму,
поведінкової
економічної
теорії
та
нейроекономіки. Розкрито особливості «троянського навчання» конкуруючих
фірм та його застосування у пірамідах.
Ключові слова: інформаційне суспільство, моделі споживання, Інтернетреклама, троянське навчання.
Для ХХІ століття характерним є існування інформаційного суспільства –
суспільства, орієнтованого на людей, відкритого для всіх і спрямованого на
розвиток, в якому кожний може створювати інформацію і знання, мати до них
доступ, користуватися і обмінюватися ними, даючи змогу окремим особам,
громадам і народам повною мірою реалізувати свій потенціал, сприяючи
своєму сталому розвитку і підвищуючи якість свого життя. Паралельно із
глобалізацією відбувається знищення кордонів у багатьох сферах, зменшення
ідентифікації культури як такої [3, c.34].
В умовах інформаційного суспільства значне місце займають соціальні
мережі, які є потужними платформами для розміщення різної інформації. В
Україні на даний момент найпопулярнішою соціальною мережею є Facebook
(8,9 млн. унікальних користувачів), на другому місці – Instagram (5,6 млн.
унікальних користувачів). Основна частина користувачів цих соціальних мереж
– люди до 35 років, які вважаються народженими в інформаційному
суспільстві. Саме вони найбільше піддаються впливу соціальних мереж [2].
Багато психологів стверджує, що люди, які залежать від соціальних мереж
найчастіше страждають від заниженої самооцінки. Для того щоб подолати цей
синдром індивіди схильні до показового споживання, який ще називають
ефектом Веблена. Це явище передбачає зростання ступеня бажаності блага при
зростанні його ціни. Таким чином відбувається заперечення існування аксіоми
рефлективності, тому що корисність блага у цьому випадку залежить не лише
від його спроможності задовольняти потреби індивіда, а й від ціни, яку, на
думку інших, за нього сплатив споживач [9, c.40].
Також вільний доступ до соціальних мереж призводить до умовного
поділу людей на дві групи: «послідовники» та «сноби». Для першої групи
характерно слідування загальним тенденціям, які створюють люди із великою
кількістю підписчиків у соціальній мережі. У такому випадку індивіди бажають
придбати таку ж продукцію, яку мають їх «кумири». Тоді виникає ефект
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наслідування, який передбачає збільшення бажаності товару із збільшенням
чисельності людей, які його купують. У цьому випадку відбувається порушення
умови незалежності (рефлективності) уподобань споживача [9, c.245].
Але існує друга група, яка не бажає підкорюватися загальним тенденціям у
споживанні, вони проявляють своєрідний протест. У цьому випадку їх
поведінку описує ефект сноба – зниження бажаності товару зі збільшенням
числа людей, які його купують [9, c.297].
Взагалі компанії інтенсивно використовують можливості розвиненого
інформаційного простору. Зокрема це використання різних видів реклам в
Інтернеті (SEO, контекстна реклама, реклама в соцмережах, медійна реклама,
продакт-плейсмент та вірусна реклама). Рекламу в Інтернеті вважають однією із
найефективнішою, тому що вона порівняно дешева і залучає велику кількість
потенційних споживачів через те, що можливості Інтернету дозволяють фірмі
зібрати велику кількість інформації про покупця продукції. Особливо це
ефективно працює із рекламою у соціальних мережах [6].
Також для того, щоб реклама в Інтернеті була ефективною підприємства
використовують основи поведінкової економічної теорії та нейроекономіки.
Взагалі виділяють декілька підходів для створення успішної реклами в
соціальних мережах:
1. Підприємства використовують принцип «відкидання логіки», тому що
більшістю процесами в житті людини керують емоції, а не логіка. Навіть
Д. Канеман писав у своїй книзі «Думай повільно – вирішуй швидко» те, що у
людини є 2 типи мислення:
• Система 1 спрацьовує автоматично і дуже швидко, не вимагаючи або
майже не вимагаючи зусиль і не даючи відчуття навмисного контролю;
• Система 2 виступає у вигляді додаткової уваги, яка необхідна для
свідомих розумових зусиль, в тому числі для складних обчислень.
Також Д. Канеман довів те, що Система 1, яка відповідає за емоції, частіше
спрацьовує, ніж Система 2 [4, c. 13].
2. Фірми привертають увагу споживачів за допомогою використання
різних кольорів у рекламі, тому що дослідження нейромаркетингу показують
те, що різні кольори на підсвідомому рівні викликають у людини різні асоціації:
червоний – увага; помаранчевий – енергія; жовтий – логіка; зелений – природа;
блакитний– лояльність; синій – творчість; коричневий – природність; чорний –
елегантність; білий – чистота.
3. Підприємства застосовують психологічну методику «гра із цінами»,
тому що ціни, які закінчуються на «99» виглядають привабливіше. Та й взагалі
люди краще сприймають непарні числа та більше до них прихильні, коли
зустрічають їх використання у поданні певної інформації [8].
4. Фірми використовують тригер «зараз», тому що багатьох людей лякає
ймовірність втратити можливість отримати певну продукцію. Цей тригер дуже
часто призводить до того, що потенційні споживачі потрапляють у пастку
«ірраціональної паніки» і в результаті купують товар [1, с. 186].
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5. Підприємства у своїй рекламі фокусуються на головному, тому що
серед великої кількості інформації, з якою стикається індивід, він запам’ятовує
лише до 30% побаченого. У цьому випадку візуалізація грає велику роль і
виграє той, хто краще розуміє особливості людського мозку сприймати
інформацію [8].
6. Іноді фірми створюють умовний дефіцит, тому що він як і тригер
«зараз» викликає у людей ефект «ірраціональної паніки» перед загрозою
потенційного «закриття дверей» можливостей [1, с. 186].
Використання Інтернету призводить до зменшення часу, необхідного для
пошуку інформації. Але при цьому до кожної інформації індивіду потрібно
ставитися дуже уважно. Споживачі дуже часто користуються відгуками в
Інтернеті щодо певної продукції. Але вони знаходять як правдиві так і
неправдиві відгуки щодо товару. В умовах конкуренції між підприємствами
виникло таке явище як троянське навчання. Але ця проблема частіше виникає у
стосунках між конкуруючими підприємствами ніж у системі споживачвиробник. Це викликано тим, що підприємства бажають отримати знання один
одного. Враховуючи високу мобільність робочої сили з одного місця роботи на
інше, всі підприємства намагаються якнайкраще зберегти свою таємницю. Вони
переймаються збереженням своєї інтелектуальної власності. Тому впродовж
довгого часу на підприємстві нового працівника намагаються не підпускати до
стратегічних об’єктів та займаються троянським навчанням, яке передбачає
неповний виклад матеріалу, надання оманливої інформації, або навчання у
вигляді виконання загальновідомих та загальновикористовуваних функції для
того, щоб створити видимість роботи [7, с. 219].
Саме поняття «троянського навчання» виникло у розрізі поведінкової
економічної теорії. Також троянське навчання передбачає процес навчання
конкурента тому, що для нього буде невигідним, шкідливим та небезпечним.
Фірми враховують те, що їх конкуренти вивчають інформацію для певної своєї
діяльності, тому можуть використовувати його з метою троянського навчання
наступними способами:
1) пред’явлення великих обсягів малоістотної («порожньої») інформації;
2) відбір інформації, яка виглядає важкою для розуміння;
3) порушення природної логіки переходу від підказки до підказки,
«перескакуючи» в змісті;
4) забезпечення секретності справжніх цілей того, хто навчається, і
збереження довіри учня [7, с. 226].
Троянське навчання проявляється і в іншому. Це явище виникає у різних
«пірамідах», коли певний співробітник піраміди повинен залучити якнайбільше
клієнтів, при цьому у практиці відома велика кількість випадків, коли після
участі в піраміді люди залишалися у програші [5, с. 420].
У цих випадках велику роль грає маніпуляція та приховування великої
кількості «підводних каменів». Менеджер певної піраміди так описує ситуацію,
що потенційний учасник піраміди будує свою S-подібну криву цінності, яку
описували Д. Канеман та А. Тверські (Рис.1).
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У цьому випадку потенційний учасник піраміди знаходиться у референтній
точці та сприймає перспективи тільки зі сторони виграшу, тому що менеджер
показав лише плюси, використавши техніку троянського навчання. Але на
практиці в результаті клієнт потрапить у площину втрат відносно початкової
точки [10, c. 279].

Джерело: побудовано автором на основі даних [10, c. 279].
Таким чином можна сказати, що сучасні умови інформаційного
суспільства значно вплинули на поведінку суб’єктів господарювання у ХХІ
столітті. По-перше, підприємства, знаючи особливості психології споживачів,
користуються цим для того, щоб збільшити свої прибутки. По-друге, фірми,
конкуруючи між собою, намагаються максимально захистити свою
інформацію, використовуючи троянське навчання.
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Панельна дискусія 5.
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Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ МІСЦЯ І РОЛІ
ЕКОНОМІЧНОЇ КОМПАРАТИВІСТИКИ В СТРУКТУРІ
СУЧАСНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЗНАННЯ
Проаналізовано передумови та напрями переосмислення місця й ролі
економічної компаративістики в структурі сучасного наукового знання.
Розкрито основні тенденції розвитку порівняльного аналізу сучасних
економічних систем. Доведено перспективність дослідного потенціалу та
пізнавально-перетворювальної
світоглядної
місії
нової
економічної
компаративістики
в
умовах
посилення
багатоваріантності
та
альтернативності глобального світогосподарського розвитку.
Ключові слова: порівняльний аналіз економічних систем, традиційна та
нова економічна компаративістика, порівняльні інституційні дослідження.
Успішне вирішення масштабних завдань інноваційної модернізації
України неможливе без глибокого теоретичного осмислення загальних
тенденцій глобального розвитку, врахування специфіки національної
економіки, можливостей і обмежень у застосуванні досвіду успішних країн,
виборі та реалізації історичних альтернатив. При цьому численні теоретичні
дослідження та гострі дискусії, що активізувались останнім часом, свідчать про
посилення інтересу науковців та практиків до економічної компаративістики.
Свідченням цього є низка публікацій відомих зарубіжних дослідників, у яких
широко представлений порівняльний аналіз господарського розвитку країн
світу [1-4].
Пожвавлення порівняльних економічних досліджень актуалізує проблему
переосмислення місця й ролі економічної компаративістики в структурі
сучасного наукового знання з метою подолання її стереотипного, «вузького»
розуміння, заснованого на логіці біполярного світу, усвідомлення її важливого
дослідного потенціалу та пізнавально-перетворювальної світоглядної місії в
умовах посилення
багатоваріантності та альтернативності сучасного
світогосподарського розвитку.
Як відомо, економічна компаративістика, предметом якої є порівняльний
аналіз економічних систем, була започаткована на початку ХХ ст. Дискусії, що
розгорталися в цей період, базувалися на засадах неокласичної парадигми та
оберталися навколо дихотомії «ринкова економіка – командна економіка» або
«капіталізм – соціалізм». При цьому реальні господарські системи
порівнювалися зі своєрідним еталоном, а саме: ідеальною ринковою
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економікою досконалої конкуренції. За цих обставин неринкові господарські
порядки трактувалися як відхилення від природного порядку, а відмінності між
ними визначалися на основі «недосконалостей», пов’язаних з централізованим
державним регулюванням та незрілістю ринкових відносин [5, с. 20].
Радикальні трансформації, що відбулися наприкінці ХХ ст. і були пов’язані з
глобальними постіндустріальними та постсоціалістичними перетвореннями,
зумовили кризу традиційної економічної компаративістики. За образним
висловлюванням Дж. Боніна, з крахом соціалістичної системи економічна
компаративістика втратила свій якір, а саме: централізоване планування
радянського типу [6, с.3].
Однак з часом в економічній науці відбулося концептуальне усвідомлення
того, що:
– ринкова уніфікація та глобалізація не
приводить до уніфікації
національних економічних систем. Посилення
багатоваріантності та
альтернативності розвитку останніх, дивергенція траєкторій їхньої еволюції
засвідчує зростаючий плюралізм та різноманіття сучасного світу;
– інтенсифікація міжнародної взаємодії в напрямі запозичення та
трансплантації
ефективних інституцій
загострює проблему їхньої
конгруентності, стимулює дослідження комплементарності інституційних
систем національних економік, виявлення можливостей і обмежень переймання
та запровадження передового досвіду їхнього інноваційного розвитку;
– удосконалення інструментарію економічної статистики, накопичення
значних масивів емпіричних даних, модернізація засобів їхнього акумулювання
та обробки створюють нові можливості для крос-національних і кростемпоральних досліджень, що складно генералізуються засобами загальної
економічної теорії. Показовим у цьому відношенні є компаративний аналіз
конкурентоспроможності національних економік. Як відомо, в 1965 р.
американські дослідники Р. Фармер і Б. Річмен здійснили першу спробу
кількісного визначення рівня порівняльної конкурентоспроможності економік
окремих країн на базі матричного підходу. Подальше вдосконалення
комп’ютерних технологій розширило можливості математичного аналізу
величезного обсягу статистичних даних, що сприяло виявленню основних
закономірностей формування конкурентних переваг національних економік.
Результати відповідних досліджень і розрахунків знайшли відображення в
рейтингах країн світу за рівнем конкурентоспроможності, які щорічно
оприлюднюються Світовим економічним форумом [7].
Зазначені обставини сприяли формуванню і розвитку нової економічної
компаративістики, як самостійного напряму сучасних наукових досліджень, що
дозволяє вийти за межі ортодоксальних уявлень та ідей, поглибити розуміння
єдності й багатоманіття господарської життєдіяльності людства.
На думку прихильників нової економічної компаративістики, порівняльний
аналіз економічних систем допомагає краще зрозуміти закономірності й
особливості національного господарського розвитку, виявити механізми
функціонування ефективних та неефективних інституцій, дослідити міжсистемні
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взаємодії та взаємовпливи. Такий аналіз сприяє усвідомленню складності сучасних
соціально-економічних трансформацій, взаємопов’язаності окремих елементів
господарських систем, застерігаючи теоретиків і практиків від неправильного
висновку, згідно з яким у процесі міжсистемних перетворень неефективні
інституції зникають, а ефективні зберігаються [8]. Постаючи своєрідним синтезом
академічних та емпіричних досліджень, необхідних для розробки ефективної
державної політики, економічна компаративістика уможливлює проведення
лабораторних досліджень у галузі суспільних наук на макроекономічному рівні,
дозволяє краще зрозуміти проблеми сучасних інституційних змін національних та
глобальної економік [9].
Важливо зауважити, що розвиток сучасної порівняльної економіки:
– відбувається в межах широкого спектру дослідних програм
(порівняльний аналіз економічних систем, започаткований творчими
колективами Т. Купманса – Дж. Монтіаса та Е. Нойбергера – У. Даффі,
зорієнтованими на дескриптивні дослідження; порівняльний інституційний
аналіз А. Грейфа та М. Аокі, підпорядкований висвітленню поліфонії
економічної реальності, дослідженню специфіки та наслідків різноманіття
інституційних структур; французька школа «теорії регуляції», налаштована на
економічну діагностику національних господарських систем як важливий етап
розробки економічної політики тощо);
– співзвучний новітнім тенденціям розвитку суспільних наук, пов’язаним
із визнанням біфуркаційності, незворотності та непрогнозованості еволюції
складних систем за наявності певної інерційно-історичної визначеності їхніх
змін. На думку прихильників нової економічної компаративістики: (1)
глобалізація посилює диференціацію національних економік відповідно до
принципу необхідної різноманітності Ешбі, оскільки адаптаційні можливості
світогосподарської цілісності базуються на єдності багатоманіття; (2)
формування глобальних господарських структур постіндустріального
суспільства актуалізує історичну діяльність, пов’язану з архетипами окремих
цивілізацій та протистоїть тенденціям нівелювання національних дивергенцій,
які були характерні для індустріального суспільства, заснованого на уніфікації
та стандартизації виробництва. Трактування національних економік як
нестійких, нелінійних систем, які втримують у своїй структурі різні стаціонарні
стани, супроводжується визнанням важливої ролі їхніх «потенційних якостей»
як основи формування нової структури у процесі соціально-економічних
перетворень. Відтак інноваційні зрушення в теоретико-методологічних засадах
нової економічної компаративістики все більше пов’язують з синергетичним
моделюванням, результатом якого є не кінцевий стан системи, а поле
різноймовірнісних станів, які задаються не координатами та швидкостями, а
векторами полів та їхнім потенціалом [5, с.20-21];
– відображає міждисциплінарний характер сучасного наукового пізнання,
властивий постнекласичній економічній науці. Постаючи новітньою формою
організації крос-дисциплінарних наукових досліджень, спрямованих на
подолання дисциплінарної обмеженості у вивченні економічної історії, нова
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економічна компаративістика дозволяє аналізувати еволюцію господарської
життєдіяльності людства у різних дисциплінарних ракурсах, використовуючи
теоретико-методологічний потенціал різних наукових практик для опису,
розуміння і пояснення багатоманітної історичної реальності. Підтвердженням
цьому є широке використання представниками нової економічної
компаративістики здобутків сучасної інституційної теорії, а саме:
порівняльного аналізу інституцій та інституційних систем, порівняльних
досліджень інституційних змін національних економік, їхнього інституційного
вибору, інституційної ефективності та інституційної конкуренції;
– спирається на здобутки сучасного економіко-статистичного аналізу, в
т.ч. рейтингування національних економік та зіставлення статистичних показників
різних країн, що здійснюються впливовими міжнародними організаціями на
основі стандартизації збору і розширення бази статистичних даних. Зауважимо,
що бурхливий розвиток рейтингування національних економік за різними
показниками актуалізував застарілу дискусію щодо ціннісних суджень в
економіці з урахуванням того, що критерії оцінювання результативності
функціонування економічних систем є результатом вибору, який неминуче
відображає ціннісну орієнтацію розробників відповідних методик. Прикладом
може бути зміна критеріїв оцінювання країн за умовами ведення бізнесу в
рейтингу Світового Банку Doing Business, коли заміна показника «Ринок праці»
на показник «Підключення до системи електропостачання» суттєво змінює позиції
окремих країн у цьому рейтингу.
Врахування вищезазначеного сприяє переосмисленню ролі та значення
економічної компаративістики в структурі сучасного економічного знання.
Йдеться про те, що нова економічна компаративістика виводить розуміння
економічного устрою суспільства за межі абстрактної моделі ринкової
економіки. Акцентуючи увагу на плюралізмі національних економік в
просторовому та темпоральному вимірах, вона пояснює та впорядковує
різноманіття господарської реальності в контексті конкретних умов місця і
часу, дозволяє виявити адекватність національного господарського розвитку не
стільки абстрактним ідеалам, скільки реальним постіндустріальним тенденціям
та перспективам.
Важливо зауважити, що застосування порівняльного аналізу в сучасних
економічних дослідженнях збагачує методологію економічної науки, сприяє
упорядкуванню різноманіття конкретного як особливого, яке за
методологічними характеристиками займає проміжне становище між
сходженням від абстрактного до конкретного як загального та відтворенням
унікальності конкретного як одиничного. Такий підхід дозволяє уникнути двох
крайнощів: (1) зведення економічної системи, як одиниці порівняльного
аналізу, до суто абстрактного об’єкта, недоступного для будь-якого
емпіричного дослідження; (2) її ототожнення з конкретною національною
економікою.
З урахуванням зазначеного, нова економічна компаративістика постає
одним з найперспективніших напрямів розвитку сучасних економічних
462

МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
досліджень. При цьому вдосконалення порівняльного економічного аналізу не
є самоціллю, воно спрямоване на вирішення важливих теоретикометодологічних та науково-практичних завдань, пов’язаних із розширенням
можливостей пізнання складної господарської реальності. В цьому контексті
реалізації
когнітивної
стратегії
розвитку
сучасної
економічної
компаративістики відкриває значні перспективи для кращого розуміння
закономірностей та особливостей розвитку національних господарських систем
у світі, що глобалізується.
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ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ
ЗА СВІТОВИМИ РЕЙТИНГАМИ
Здійснено комплексне дослідження економічного розвитку України на
основі порівняльного аналізу показників та індикаторів розвитку країн світової
економіки. Визначено сучасні тенденції функціонування та розвитку
вітчизняної економіки.
Ключові слова: Валовий внутрішній продукт на душу населення, Індекс
глобальної конкурентоспроможності, Індекс економічної свободи, Індекс
глобалізації.
Вибір пріоритетів та напрямів розвитку економіки України, визначення
механізмів їх досягнення, обумовлюють необхідність його комплексного
дослідження. Сучасні тенденції соціально-економічного розвитку України
визначені у роботах Горященко Ю.Г., Дихи М.В., Пирог О.В. [1; 2; 4]. За умов
поширення глобалізаційних процесів і зростання відкритості вітчизняної
економіки актуальним є порівняльний аналіз розвитку економіки України з
іншими країнами на основі загальносвітових рейтингів.
У сучасній літературі наведено результати значної кількості різноманітних
рейтингів. Однак методичні розробки економічного розвитку обмежуються
показниками індексу конкурентоспроможності та економічної свободи [5; 6].
Показники, які характеризують економічний розвиток повинні оцінювати не
тільки його результати, а й передумови та фактори. Це обумовлює доцільність
безпосереднього врахування показників оцінки економічного зростання, у
першу чергу, ВВП на душу населення та інноваційно-технологічного розвитку,
наприклад, Глобального індексу інновацій. При поширенні інтеграційних
процесів виникає необхідність використання показників, що оцінюють ступінь
відкритості економіки, такі, як Індекс глобалізації. Існуючі дослідження
особливостей економічного розвитку, повинні відображати не лише місце
країни у рейтингу, а й числові значення індикаторів та показників, що дозволяє
здійснювати довгостроковий аналіз економічного розвитку, не зважаючи на
зміни кількості країн, зазначених у рейтингах.
Метою даної роботи є комплексне дослідження розвитку економіки України
згідно загальносвітових рейтингів. На основі аналізу показників ВВП на душу
населення, індексу глобальної конкурентоспроможності, економічної свободи,
інновацій та рівня глобалізації будуть визначені сучасні особливості
економічного розвитку України.
Вартість заново створеної продукції, що припадає на одного громадянина
країни відображає валовий внутрішній продукт на душу населення. За цим
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показником Україна у 2016 році зайняла 139 місце серед 228 країн, а обсяг її
ВВП на душу населення (за паритетом купівельної спроможності) склав 7400
дол. США. Список країн за цим показником очолили Катар, Ліхтенштейн та
Макао, ВВП на душу населення (за ПКС) яких склав 102100, 89400 та 88700
дол. США, відповідно [7].
Динаміка ВВП на душу населення України свідчить про його поступове
падіння, починаючи з 2013 року. Так, у 2013 році ВВП на душу населення
становив 4030 дол., у 2014 році – 3015 дол., у 2015 році - 2115 дол., 2016 році –
2186 дол. [3].
Перспективи економічного зростання відображає Індекс глобальної
конкурентоспроможності (Тhe Global Competitiveness Index), представлений
Світовим економічним форумом. Він враховує індикатори розвитку інституцій,
інфраструктури, макроекономічного середовища, охорони здоров’я та
початкової освіти, вищої освіти та професійної підготовки, ефективності
товарних ринків, ефективності ринку праці, розвиненості фінансового ринку,
готовності
до
впровадження
технологій,
обсягів
ринку,
конкурентоспроможності бізнесу та інновацій, які в свою чергу,
розраховуються як середньозважені групи індикаторів.
На Всесвітньому економічному форумі в Давосі учасникам заходу
презентували
звіт
про
глобальну
конкурентоспроможність
Global
Competitiveness Index 2016-2017. Україна втратила в ньому шість позицій і
опустилася з 79 місця серед 140 країн на 85-те серед 138 держав. Індекс
конкурентоспроможності України становить 4 за семибальною шкалою – це
найгірший результат за чотири роки (в останній раз така позначка була
досягнута в рейтингу GCI 2011-2012 рр.). Найбільшими проблемами, які цьому
посприяли, є корупція, політична нестабільність, якість інститутів і
фінансового ринку[11] .
Згідно з дослідженнями, з 12 показників, що впливають на рейтинг
конкурентоспроможності України, найслабшими виявилися розвиток
фінансових ринків (130 місце), розвиток інститутів (129 місце),
макроекономічне оточення (128 місце) і ефективність товарних ринків (180
позиція в рейтингу). Також на конкурентоспроможності негативно
відображаються інфляція, урядова бюрократія і доступ до фінансування. За
результатами дослідження, серйозне погіршення позицій спостерігається ще в
шести компонентах: інфраструктура, охорона здоров'я та початкова освіта,
ефективність ринку товарів, ефективність ринку праці, рівень розвитку бізнесу,
розмір ринку [11].
Дослідники віднесли Україну до групи країн, яка переходить від першої
стадії, коли драйвером розвитку конкурентоспроможності є виробничі ресурси,
до другої стадії, в якій економіка ефективно розвивається. Третя стадія, яка
характеризується розвитком за допомогою інновацій, для України поки що, на
жаль, недоступна.
Рівень втручання уряду в економіку відображає Індекс економічної
свободи. Index of Economic Freedom, розроблений дослідницьким центром «The
465

ПАРАДИГМАЛЬНІ ЗРУШЕННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ ХХІ СТ.
Heritage Foundation» розраховується як середнє арифметичне десяти факторів:
свободи бізнесу, свободи торгівлі, податкової свободи, державних витрат,
грошової свободи, свободи інвестицій, фінансової свободи, захисту прав
власності, свободи від корупції та свобода трудових стосунків.
Лідерами за індексом економічної свободи у 2017 році стали такі країни, як
Гонконг, Сінгапур та Нова Зеландія, Швейцарія та Австралія, які зі 100
можливих балів отримали 89,8; 88,6; 83,7; 81,5 та 81,0 балів відповідно. Індекс
економічної свободи в Україні склав 48,1 балів, що дозволило їй зайняти лише
166 місце серед 180 країн. Найбільшу загрозу для подальшого економічного
розвитку економіки у 2017 році склали рівень розвитку ефективності судової
системи (22,6 балів зі 100 можливих), інвестиційна свобода (25 бали),
інтегрованості уряду (29,2 бали) та фінансової свободи (30 балів). Найкращі
показники економічної свободи економіка України отримала за індикаторами
свободи торгівлі (85,9 балів), податкової свободи (78,6 бали), податкового
здоров’я (67,9 балів) [8].
Динаміка вітчизняних показників Індексу економічної свободи вказує на
негативну тенденцію його погіршення упродовж 2005-2017 рр, в результаті
якої індекс знизився на 7,7 одиниць, а вітчизняна економіка перемістилася з 101
на 166 місце [8].
Залучення країни до глобального середовища дозволяє оцінити Індекс
рівня глобалізації. Індекс (Index of Globalization), розрахований Швейцарським
Інститутом дослідження бізнесу визначається на основі трьох складових:
1) економічної глобалізації, яка визначає торгівельні та інвестиційні потоки, а
також їх обмеження; 2) соціальної глобалізації, до якої входять особисті
контакти, інформаційні потоки, культурна близькість; 3) політичної
глобалізації, факторами якої є кількість посольств в окремій країні, членство в
міжнародних організаціях, участь в місіях Ради безпеки ООН.
За даними Індексу глобалізації 2016 року Україна зайняла 41 місце серед
207 країн з індексом 70,71, з них за індикатором політичної глобалізації (86,27)
зайняла 41 місце, індексом економічної глобалізації (68,89) зайняла 54 місце та
індексом соціальної глобалізації (61,06) зайняла 67 місце. Найбільш
інтегрованими країнами у 2016 р. визнані Нідерланди (91,70 ), Ірландія (91,64),
Бельгія (90,51), Австрія (89,83) та Швейцарія (87,01) [4].
Індекс глобалізації України зріс з 37,8 у 1991 році до 70,71 у 2016 році, що
свідчить про рух України у світовий простір [9].
Інноваційний потенціал країни та результати його використання з 2007
року відображає Глобальний індекс інновацій. У 2017 році в Україні цей індекс
оцінено у 37,6 балів, що дозволило їй зайняти 50 місце серед 127 країн.
Рейтинг України покращився у порівнянні з 2016 роком, коли вона займала 56
місце, отримавши 35,7 балів.
У п’ятірку лідерів увійшли Швейцарія (67,7 бали), Швеція (63,8),
Нідерланди (63,4), США(61,4), Великобританія (60,9) [14].
Найкращі результати Україна отримала за індикаторами розвитку
технологій та знань (32 місце), якістю людського капіталу (41), результатів
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творчої діяльності (49), розвитку бізнесу (51). Найнижчу оцінку отримали
розвиток інститутів (101 місце), інфраструктури (90), розвитку внутрішнього
ринку (81). За наявністю ресурсів та умов для проведення інновацій Україна
зайняла 77 місце, а за практичними результатами реалізації інновацій – 40 місце
[10].
Таким чином, оцінивши ступінь розвитку економіки України за
загальносвітовими показниками економічного розвитку слід зробити наступні
висновки.
Економічний розвиток в Україні є досить невисоким у порівнянні з іншими
країнами світу: 166 місце серед 180 країн за Індексом економічної свободи; 139
місце серед 228 країн за ВВП на душу населення за ПКС; 85 місце серед 138
країн за Індексом глобальної конкурентоспроможності; 41 місце серед 207
країн за Індексом глобалізації та 50 місце серед 127 країн за Глобальним
індексом інновацій.
Найвищий рейтинг вітчизняна економіка отримала за Індексом
глобалізації, рівень якого за часів незалежності України зріс майже вдвічі, що
свідчить про зростання ролі країни на політичній арені, поширення особистих
контактів та інформаційних потоків. Однак занадто високий ступінь відкритості
вітчизняної економіки, високий рівень співвідношення зовнішньоторгового
обороту та ВВП знижує рівень її економічної безпеки та робить вразливою від
кон’юнктури світового ринку та політичних відносин з іншими країнами.
Відносно високим (50 місце) є рейтинг України за показниками
інноваційного розвитку. Достатньо потужним залишається освітньо-науковий
потенціал країни, однак реалізація його надбань у виробничій діяльності є
низькою.
Низьким та повільно зростаючим є рівень конкурентоспроможності
вітчизняної економіки. Індекс глобальної конкурентоспроможності України
зростає за рахунок обсягів ринків, що пов’язано з її географічним
розташуванням та завдяки кількісним показникам освіти. Низькими
залишаються базові складові індексу такі як розвиток інститутів, ефективність
товарних ринків, розвиненість фінансових ринків, конкурентоспроможність
бізнесу, макроекономічна стабільність.
Найгіршим серед розглянутих показників є Індекс економічної свободи,
який наблизився до показників 2000 року. Найменш розвиненими в Україні є
інвестиційна та фінансова свобода, недостатнім є рівень захисту прав власності,
високий рівень корупції та державні витрати.
Низький рівень конкурентоспроможності, економічної свободи є
причинами, а водночас і наслідками невисоких показників ВВП на душу
населення. Недостатні обсяги ВВП на душу населення обмежують перспективи
як економічного, так і соціального розвитку вітчизняної економіки.
Економічний розвиток є фактором, а водночас і наслідком соціальної та
екологічної складових розвитку, в зв’язку з чим, аналіз останніх стане
напрямом подальших досліджень.
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СТАЛИЙ РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВА: ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ
Обґрунтовано, що сталий розвиток, як такий що забезпечуватиме
паритетність соціальної, екологічної та економічної складових, не можливий
без ліквідації нерівності у всіх її проявах, у тому числі – гендерної нерівності.
Узагальнено сучасні причині нерівності на макроекономічному рівні та
запропоновано шляхи для покращення ситуації. Проілюстровано економічну та
соціальну доцільність забезпечення гендерної рівності
Ключові слова: сталий розвиток, макроекономіка, соціально-економічна
політика, гендер, дискримінація.
Макроекономічна політика, зокрема, податкова та грошово-кредитна її
складові, зазвичай сприймаються як гендерно-нейтральні. Однак економічна
політика має різний вплив на жінок і чоловіків через різність положення на
ринку як оплачуваної так і неоплачуваної праці. Наприклад, скорочення
бюджету що викликає зменшення витрати на соціальні потреби може
збільшити попит на неоплачувану домашню працю, яка традиційно
виконується жінками; лібералізація торгівлі може негативно вплинути на
роботу жінок в умовах, коли вони переважають в конкуруючих з імпортом
галузях, таких як сільськогосподарські продовольчі культури. Криза 2008 р.
виникла у фінансовому секторі і
уряди розвинених країн часто
використовували державні кошти для порятунку та відновлення стабільної
роботи фінансового сектора. Проте наслідками кризи є пролонгований ефект на
платоспроможність пересічних громадян. Незважаючи на зростання рівня
заборгованості і зниження валового внутрішнього продукту, первісна реакція
на кризу – зростання витрат. У період до 2010 року, поєднання фінансових
пакетів оздоровлення та стимулювання витрат, поряд з падінням доходів від
оподаткування, як наслідку уповільненого економічного зростання, призвело до
різкого скорочення соціальних виплат – зокрема, допомоги для сімей з дітьми
та інших соціальних трансферів в багатьох країнах. Найбільш гостро це відчули
на собі жінки, які складають більшість соціальних робітників та більшою мірою
залежать від соціальних виплат, тому що опіка та догляд в більшості країн
залишається сферою їхньої відповідальності.
Проте, макроекономічна політика наразі майже не приділяє уваги цим
питанням, і тому не сприяє досягненню гендерної рівності. Сучасні показники
(агрегати) макроекономічної політики є гендерно нечутливими, тобто взагалі
не враховують гендер. Проте наявність таких показників є важливим для
забезпечення гендерної рівності, оскільки вони формують загально економічне
середовище для реалізації прав жінок, впливаючи на можливості оплачуваної
занятості та рівної оплати праці, а також для економічного зростання в цілому.
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Вважаємо, що можна виділити кілька причин з яких сучасній
макроекономічній політиці не вдалось створити умови для реалізації прав
жінок:
- зосередження на вузькому для сучасного світу наборі цілей (наприклад,
підвищення темпів економічного зростання або зниження інфляції). Заходи по
її реалізації не обов’язково пов’язані із дослідженнями та завданнями з
розвитку людського потенціалу, благополуччя і гарантування прав.
Презюмуєтся, що економічний успіх забезпечуватиме досягнення гендерної
рівності, однак останні дослідження спростовують це. Наприклад, коли
стримування інфляції досягається через підвищення відсоткових ставок це
призводить до зниження економічної активності через здороження кредитних
коштів та зниження попиту на робочу силу. Останнє у більшості випадків
більшою мірою зачіпає жінок, що є більш чутливими до скорочень та зниження
оплати праці, а також частіше працюють у секторах, що найбільш чутливі до
скорочення внутрішніх витрат (наприклад роздрібна торгівля, догляд за дітьми,
послуги із прибирання та догляду тощо).
- відсутність винагороди за неоплачувану роботу, таку як догляд за дітьми
та робота по дому. Час, витрачений на догляд за іншими – допомога у
підготуванні домашніх завдань, приготування їжі, час витрачений на походи за
водою або до магазину тощо, не включаються до розрахунку ВВП або інших
макроекономічних показників, незважаючи на істотні розміри. Велика частина
неоплачуваної роботи виконується жінками, проте відсутність плати не означає
відсутність витрат, що можуть також мати вигляд втрачених можливостей та
прибутків для дівчат та жінок. Неврахування цього призводить до недооцінення
та маргіналізації жіночої праці. Ігнорування неоплачуваної праці може також
спотворити пріоритети політки. Наприклад, при оцінці заходів державної
політики у сфері скорочення неоплачуваної роботи через
показники
«встановлення водопровідних кранів» або «поліпшення доступу до послуг
догляду за дітьми» не є коректними, якщо не враховують затрат, що несе жінка.
Таке неврахування дає помилкове відчуття підвищення ефективності, проте
«економія» на скороченні витрат на певні державні послуги чи виплати є лише
перекладанням тягаря, а неоплачувана робота залишається невидимою та
прихованою.
- упередженість при класифікації приватних і державних інвестицій.
Більшість державних і приватних витрат на дітей, наприклад, класифікуються
як витрати на споживання. Проте більш коректним з позицій сучасного підходу
до освіти та розвитку є віднесення цих витрат до інвестицій в майбутні людські
можливості та розвиток, що вимагає окремого їх обліку та урахування.
Аналогічна ситуація з неоплачуваної діяльністю по догляду за дитиною, що
може і повинна розглядатися як інвестиція (про що власне кажуть багато
сучасних книжок та курсів із виховання та саморозвитку), проте наразі вони
взагалі не враховуються в макроекономічній статистиці. Таким чином,
загальний обсяг інвестицій є заниженим і деякі форми інвестицій
недооціненими. Це впливає на якість макроекономічної політики, яка досі
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виходить з того, що державні соціальні витрати є елементом «споживання», що
не дає вигоди в майбутньому.
- нездатність мобілізувати і направляти достатні ресурси для фінансування
політики щодо забезпечення гендерної рівності. Ресурси, доступні урядам для
здійснення політики з просування гендерної рівності та інших соціальних цілей,
не фіксовані, а визначаються, зокрема, макроекономічною політикою, в тому
числі податковою політикою, перерозподілом фінансових ресурсів, управління
боргом. Тенденції останніх десятиліть в економічній політиці, зокрема, щодо
зниження податків та лібералізації торгівлі, характеризуються скороченням
державних доходів по відношенню до розміру економіки, а це означає –
зменшення ресурсів для фінансування державних витрат, що більшою мірою
торкнеться жінок та дітей, як найбільш уразливі групи населення.
- відсутність залученності, прозорості та підзвітності. Макроекономічна
політика, як правило, розглядається як технократичний процес, що традиційно
здійснюється без залучення всіх зацікавлених сторін, зокрема організації із
захисту прав жінок. Розглянемо приклад грошово-кредитної політики: жінки як
і раніше недостатньо представлені в керівництві і керівних посадах в
центральних банках. Економічна інформація про пріоритети уряду та її
відображення в бюджетних процесах, часто відсутня або представлений у
формі, що не є корисною для оцінки вибору політики.
Дослідження Міжнародного інституту МакКінсі [1] показали, що
гендернорівна економіка забезпечить додаткові 28 трлн. дол. (або 26%) до
щорічного глобального ВВП до 2025 р. порівняно із нинішньою ситуацією.
Реалізація економічної моделі повної гендерної рівності за впливом буде
приблизно дорівнювати спільному впливу економік США та Китаю. Навіть
реалізація менш оптимістичного сценарію – «кращий в регіоні», за яким істотні
зміни відбуватимуться лише у найбільш впливовій та економічно розвинутій
країні в регіоні, зростання ВВП складатиме 12 трлн. дол.
Було узагальнено виокремлено 6 напрямків для подолання гендерного
розриву: фінансові стимули і підтримка; технології та інфраструктура;
створення економічних можливостей; розвиток компетенцій; пропаганда та
підвищення рівня обізнаності; закони і політики. Боротьба з гендерною
нерівністю обов’язково призведе до змін всередині підприємств, приватні
ініціативи займатимуть активну роль в взаємодії з урядами та неурядовими
організаціями.
Важливість
макроекономічного підходу до забезпечення гендерної
рівності було зазначено у новїй Гендерній стратегії на період 2016-2023 рр.
«Гендерна рівність, скорочення бідності та інклюзівність зростання»
опублікованої Всесвітнім банком [2]. В стратегії визначено 3 основоположні
цілі:
1) поліпшення якості людського капіталу, таких як освіта, охорона
здоров'я і соціальний захист;
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2) збільшення економічних можливостей, у тому числі усунення
дискримінації при отриманні робочих місць і власності і контролю над
активами;
3) зростання участі жінок та залучення чоловіків і хлопчиків до
обговорення гендерних питань.
Переосмислення макроекономічної політики на державному рівні на
засадах гендерної рівності може відбуватися на основі врахування та
дотримання прав людини, а саме :
- формування альтернативних підходів до зростання ВВП, і перегляд
зниження рівня інфляції і статичної ефективності в якості основних цілей
економічної політики.
- гендерночутліві економічні права – сприйняття гендерної рівності і
розширенні участі жінок в більш широкому сенсі – як правам людини, а не
тільки через збільшення ефективності або продуктивності та інвестиційної
віддачі.
- створення набору принципів для розробки та оцінки економічної
політики на основі зобов'язань урядів і тих, що випливають з міжнародних угод
(не тільки економічних).
- більш широке залучення зацікавлених сторін до участі в економічному
управлінні.
Лідерами змін можуть стати великі, глобальні та багатонаціональні
корпорації, які мають значний вплив на економіку. Глобальний кодекс
поведінки корпорацій на засадах гендерної рівності пропонує стандарти яких
варто дотримуватись в компаніях та за якими можна оцінити прогрес щодо
подолання гендерного розриву. Набір принципів був розроблений на основі
Жіночих Принципів Калверт (Calvert Women's Principles) [3] та інших
досліджень [4], результати яких було узагальнено у виокремленні семи
ключових областей в яких організації мають робити зусилля для досягнення
гендерної рівності:
1. Зайнятість і компенсації – розробка та імплементація внутрішніх
політик, що усувають дискримінацію за ознакою статі в таких областях, як
наймання, оплата праці та кар’єрне зростання.
2. Баланс життя-робота – передбачає можливість поєднання роботи і
особистого життя, зокрема через запровадження гнучкої форми зайнятості,
підтримки освіти і професійного розвитку .
3. Здоров'я, безпека і свобода від насильства, у тому числі в межах
організації на всіх шаблях.
4. Рівна участь жінок та чоловіків в управлінні та керівництві.
5. Бізнес, ланцюжки поставок і практика маркетингу – засновані на
недискримінації, порядності та гендерній рівності.
6. Підвищення рівня обізнаності та залучення всіх членів спільноти,
засноване на запроваджені політики заохочення рівноправної участі в
суспільному житті і ліквідації всіх форм дискримінації та експлуатації.
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7. Лідерство, прозорість і підзвітність, як інструменти моніторингу дій
щодо забезпечення гендерної рівності та їх ефективності на всіх рівнях – від
топ-менеджменту до найманих працівників.
Підсумовуючи зазначимо, що підхід до макроекономічної політики для
забезпечення реальної рівності на основі забезпечення прав повинен базуватись
на принципах: недискримінації та рівності, забезпеченні мінімальнонеобхідного рівня доходів, постійність та послідовність змін, максимальне
використання всіх наявних ресурсів, робота на засадах підзвітності, прозорості
та участі.
А сучасна макроекономічна політика повинна включати в себе питання
гендерної рівності та відігравати центральну роль у сприянні сталому (а
значить із урахуванням гендерних аспектів) розвитку, що зробить її більш
відповідальною, справедливою і орієнтованою на якісні позитивні зміни в
житті людей. Нагадаємо, що рівність та паритетність матиме позитивні
економічні результати та стане основою для благополуччя людства.
Список використаної літератури
1. McKinsey Global Institute [On-line resource] – Retrieved from:
http://www.mckinsey.com/mgi/overview
2. World Bank releases new gender strategy [On-line resource] – Retrieved from:
http://www.brettonwoodsproject.org/2016/02/world-bank-releases-genderstrategy/
3. The Calvert Women’s Principles A Global Code of Conduct for Corporations
[On-line
resource]
–
Retrieved
from:
http://pmayobre.webs.uvigo.es/06/arch/profesorado/evangelina_garcia/calvert.
pdf
4. Gender equality principles [On-line resource] – Retrieved from:
http://genderprinciples.org/principles.php

473

ПАРАДИГМАЛЬНІ ЗРУШЕННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ ХХІ СТ.
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ДВНЗ «Київський національний економічний
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СУПЕРЕЧНОСТІ, ТЕНДЕНЦІЇ І ВИКЛИКИ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ
Економіка похідна від розвитку технології, психології, культури людей.
Тому ніхто не може передбачити як вона буде себе поводити в майбутньому.
Звідси випливає, що практично кожне нове покоління має свою економіку,
неповторну і притаманну лише їм, їхньому часу існування. Отже необхідно
постійно відслідковувати тенденції розвитку економіки, виклики і загрози, які
при цьому виникають.
Ключові слова: суперечності, виклики, загрози, тенденції розвитку
економіки.
Початок ХХ ст. ознаменувався поступовим переходом світового
господарства до якісно нового етапу свого розвитку, а саме – становлення
постіндустріального суспільства, основною ознакою якого є соціальна
спрямованість економічних систем: підпорядкування економічного розвитку
завданням розвитку людини. Саме соціалізація економічної системи в
постіндустріальному суспільстві формує всім його членам рівні можливості на
різних рівнях економічної системи в прагненні до реалізації власних цілей,
установок, потреб, мотивів, тим самим забезпечуючи високий життєвий рівень
всіх груп і соціальних верств населення.
Базовим чинником розвитку даного об’єктивного процесу є прискорення
темпів науково-технічного прогресу, що уможливлює без залучення додаткової
робочої сили нарощувати обсяги суспільного виробництва. Виникли нові
перспективні економічні пріоритети – гено, робо, інфо, нано (технології)
(GRIN). Освіта та наука – це фактори які визначають процес економічного
зростання.
Загострення соціально-економічних суперечностей пов’язане здебільшого
з якістю влади, лідерства та управління, з розтратою унікальних можливостей
високого злету людського духу, ефективна мобілізація якого в переломні
моменти історії могла б стати додатковим чинником просування шляхом
прогресу. Лідери не здатні надихнути суспільство новими й прогресивними
ідеями. Їм ніколи думати про майбутнє, оскільки їхня увага цілком зосереджена
на минулому й сьогоденні. Незважаючи на розмаїття й значну кількість партій в
суспільстві немає струнких ідеологічних концепцій.
Світ суспільного життя, суспільної діяльності у контексті людини, її
ціннісних орієнтирів є ризиковим. Людина і соціум, їх взаємодія завжди були й
залишаються ризиковими. Є підстави говорити про їх нероздільність. Сучасне
людство досягло такого рівня розвитку, коли жоден технічний, технологічний
проект, не кажучи вже про соціальний, не є стовідсотково безпечними. В них
завжди наявна складова ризику, вірогідність якого може, за певних умов,
474

МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
посилюватися. Наявність ризику попереджує суб’єкти життєдіяльності,
насторожує і вимагає обережності, глибоких розрахунків, врахування
складових ризику, мінімізації можливих втрат та побудови оптимізованого
алгоритму дій, спрямованого на досягнення соціальних дивідендів та
прибутків. Варто, щоб такі обрахунки передували безпосередньо практичній
діяльності.
В 2027 році світ стане радикально іншим. Уже зараз ми переживаємо
четверту промислову революцію, яка припускає об’єднання в єдину мережу
виробників, розподільників і споживачів товарів. Принципово-важливим
явищем нашої реальності є впровадження автоматизованих і роботизованих
комплексів, що вивільняють величезну кількість зайнятих у всіх сферах праці.
Роботи перемагають і зовсім скоро замінять людей у більшості з них – від
водіїв таксі до робітників, зайнятих у промисловості, будівництві й сільському
господарстві. За даними World Bank з мільярда молодих людей, які прийдуть на
ринок праці в найближче десятиліття, лише 40% знайдуть роботу. Інші 600
мільйонів – залишаться безробітними. Вдумайтеся в цю цифру.
Apple замінила роботами більш 60 тисяч працівників на своїх заводах у
Китаї. Amazon розширює мережу супермаркетів, у яких взагалі немає касирів.
У США десятками закриваються традиційні магазини. Роботи масово
заміняють людей практично у всіх сферах, у тому числі в медицині, освіті,
юриспруденції й журналістиці – там, де донедавна вважалося, що замінити
людину неможливо. У Китаї під загрозою скорочення виявиться більш 70%
робочих місць. Світ буде підданий глобальному безробіттю й зіштовхнеться із
проблемою величезної кількості пошуків людей.
Тому конкуренція між людьми за право на роботу, а відповідно за переваги
привілеї, що дають, – буде зведена в абсолют. У суспільстві головною цінністю
стане затребуваність. Гроші відійдуть на другий план. У затребуваності
з’явиться межа, за якою виявиться гігантська кількість людей. Сучасна
політична й економічна структури побудовані на тих, хто приносить користь
країні, у першу чергу – на робітниках і солдатах. Завтра, коли ці ролі на 100%
почнуть виконувати машини, політичні й економічні системи перестануть
цінувати людину також високо, як раніше. І якщо люди захочуть продовжувати
працювати й повноцінно жити, їм доведеться постійно відкривати в собі всі
нові здібності, реагуючи на зміни усе швидше й швидше.
В цілому узагальнюючи суто соціально-економічні виклики, їх можна
згрупувати так. Це виклики у сфері: охорони здоров’я та безпеки
життєдіяльності людини; освіти; зайнятості і трудового життя; доходів;
продовольчого забезпечення; житлово-комунального господарства; аномальної
поведінки.
Оскільки виклики пов’язуються з проблемами, які не обов’язково
вимагають негайного втручання, то виникає і проблема вибору: вживати чи ні
ті чи інші заходи, як реакцію на виклик. Суть проблеми вибору полягає в тому,
що не оптимальний вибір може призвести до переорієнтації зусиль держави у
сфері національної безпеки (а отже обмежених ресурсів) на розв’язання
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другорядних завдань. Однак ігнорувати виклики не можна. Вони можуть
перерости в реальні загрози розвитку соціальної сфери.
Метою соціального розвитку є створення в Україні умов для ефективного
розвитку людського потенціалу, зростання добробуту населення та формування
потужного середнього класу. Соціальний розвиток має бути спрямований
передусім на вирішення насущних соціально-економічних проблем, пов’язаних,
головним чином, з підтримкою гідного рівня життя населення і доходів,
забезпеченням зайнятості, розвитком галузей соціальної сфери, регулюванням
трудових відносин, соціальною захистом, пом’якшенням «провалів» ринку,
запобіганням соціальних конфліктів. Головною стратегічною метою
соціального розвитку є вихід країни на траєкторію стійкого розвитку із
зростанням рівня і якості життя усіх верств населення України. Підґрунтям для
досягнення цієї мети є:
–досягнення макроекономічної стабільності та створення сприятливих
рамкових умов для розвитку підприємництва;
–зняття інфраструктурних обмежень;
–кардинальна модернізація економіки, передусім щодо зменшення розриву
у конкурентоспроможності українських підприємств з їх основними
промисловими конкурентами;
–підвищення якості трудового потенціалу із досягненням максимального
балансу між попитом і пропозицією трудових ресурсів;
–створення ефективно діючої системи створення та використання
інновацій для посилення інноваційної складової соціально-економічного
розвитку та досягнення високого технологічного рівня реального сектору
економіки тощо.
Відповідно, головним вектором соціально-економічної політики України
має стати забезпечення розвитку людського потенціалу країни.
Необхідно привернути увагу до того, що на нинішньому етапі розвитку
української економіки та суспільства відбувається повтор не самого кращого із
сценаріїв розвитку, а саме: в Україні віддають перевагу формуванню фінансової
економіки, економіки фіктивного капіталу. Головна небезпека фінансової
економіки, яка вторгається в майбутні доходи людей і суспільства, полягає в її
нездатності ефективно вирішувати проблеми постіндустріальної цивілізації
ХХІ ст.
У ХХ ст. відбулося величезне зростання продуктивності праці й
ефективності виробництва. Але це зростання не звалилося з неба й не є
результатом посилення експлуатації працівників. Підвищити продуктивність
дали можливість гігантське зростання інвестицій в освіту, у фундаментальну й
прикладну науку, у культуру, у соціальне забезпечення, насамперед в охорону
здоров’я та у пенсійне забезпечення старості.
Щоб перебороти проблеми фінансової економіки, необхідно вирішити два
завдання: усунути саму (послабити роль) фінансову економіку як таку;
заснувати на її місці постіндустріальний устрій який найбільш відповідає
реаліям сучасної цивілізації. Про те, що постіндустріальний устрій із себе
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представляє – написано багато. Відзначимо його риси в самому загальному
вигляді. В економіці – це три сектори: приватний, колективний і
державний. Відповідно необхідний ринок як механізм регулювання. Але він
виникає й без державного регулювання. Оскільки в економіці діють різні
незалежні суб’єкти, то політичною надбудовою може бути тільки демократична
держава, тому що із стародавніх часів відомо, що кращою формою узгодження
інтересів є демократія.
Оскільки державне регулювання виражає інтереси всього суспільства, то
це – соціально орієнтоване регулювання й економіку постіндустріалізму можна
визначити як соціально орієнтовану ринкову економіку. У соціально
орієнтованій ринковій економіці розподіл ділянок між трьома її секторами не
довільне, а визначене об’єктивними факторами. Приватний сектор охоплює
види економічної діяльності та виробництва, які орієнтовані на врахування
попиту, на конкуренцію підприємств, на те, хто бажає заробляти більше, хто
відрізняється заповзятливістю, готовий ризикувати. Колективний сектор –
акціонерні компанії, кооперативи та ін. припускає більшу стабільність, сталість
і стабільність, гарантованість доходів, певну очікуваність цих доходів. У
державному секторі зосереджується те, що або невигідне самому приватному
сектору, але необхідне суспільству.
Співвідношення трьох блоків постіндустріальної економіки не статичне, а
динамічне, рухливе. Але завжди жоден з них не може стати пануючим. Якщо
панує приватне – країна скочується до фінансової економіки. Якщо державне –
до державно-бюрократичного соціалізму. Якщо колективне – будуть втрачені
динамізм і турбота про майбутнє. Потрібні співробітництво й конкуренція
трьох секторів.
На початку ХХІ ст. й у доступному для огляду сьогодні майбутньому
Україна може вижити й процвітати тільки як Україна постіндустріальна. А різні
погляди на майбутній постіндустріалізм України можна й потрібно буде
обговорювати й погоджувати демократичним шляхом, в обстановці гласності та
вільних виборів.
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ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ПАРАДОКСАЛЬНІСТЬ
ПРИРОДИ ЩАСТЯ Й ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ
В СУСПІЛЬНОМУ ЖИТТІ
Розглянуто витоки альтернативних (орієнтація на багатство націй /
суспільне щастя) концепцій економічної теорії. Показано наслідки ігнорування
ефектів адитивності та сепарабельності моральних норм і стимулів.
Ключові слова: економічна теорія, історія економічної думки, поведінкова
економіка.
«Республіка – це Бог, і той, хто управляє Республікою,
управляє Богом. Так само Бог є справедливість,
і той, хто втілює справедливість, створює Бога»
(анонімний радник Флорентійської республіки, 31 липня 1431 р.)
Е. Люттвак, всесвітньо визнаний спеціаліст в галузі стратегії та
геополітики, звертає увагу на парадоксальну природу стратегії. Цю
парадоксальність він вбачає, в тому, що сам успіх певної з них породжує
передумови для її поразки в майбутньому. Ілюстрацією «парадоксу переможної
стратегії» в економіці є випадок успішного виходу на ринок нового продукту.
Успіх інноваційної стратегії стимулює появу послідовників, що намагаються
повторити, покращити продукт, який завоював визнання споживачів. В
результаті розгортання конкуренції зменшується ефективність стратегії, що
була успішною на початковому етапі. За дещо іншим сценарієм, але з тим
самим парадоксальним результатом, коли успіх готує підстави для поразки, на
початку нового тисячоліття розвивалася ситуація в економічній науці.
Крах соціалістичної системи зумовив втрату довіри до напряму
економічної теорії, покликаного обґрунтувати доцільність, шляхи та
інструменти розбудови планової системи господарювання. Заснована на
постулатах неокласики, неоліберальна концепція, що стоїть за лозунгом
дотримання позитивістського підходу до методології економічних досліджень,
закріпилася в якості «мейнстриму» сучасної економічної теорії. Але одночасно
вона втратила свого потенційного суперника, а отже й виправдання власного
існування у якості стрижня, навколо якого об’єднувалися представники
широкого спектру спеціальних економічних дисциплін, чиє формування було
зумовлене ускладненням економічного механізму. Більше того, хмизу в
полум’я добавили й провали реформ за неоліберальними сценаріями на
пострадянському просторі й у країнах, що розвиваються.
Важливим етапом на шляху визначення альтернативного неоліберальному
шляху розвитку економічної теорії стала публікація у 2007 р. роботи
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Е. Райнерта «Як багаті країни стали багатими та чому бідні країни лишаються
бідними» [1]. Заглиблюючись в дослідження історії економічної думки, вчений
відзначає існування в середньовічній Європі «іншого канону». Під ним
розуміється напрямок економічної думки, який ґрунтувався на врахуванні
значно ширшого кола чинників людської поведінки ніж характерна для
неокласики орієнтація на модель «людини економічної». Варто зазначити, що
за географічними ознаками поділ між прихильниками обох підходів відбувався
по лінії Південна – Північно-Західна Європа. Саме закріплення в останній
протестантизму в якості релігійної течії, що домінує, сприяло появі та перемозі
ідеї домінування індивідуального інтересу як рушійної сили та стрижня,
навколо якого повинне рухатися все економічне життя.
За іншим сценарієм вже в першій половині XV століття розвивалася
економічна думка в католицьких країнах Півдня Європи. Характерній для
економістів-протестантів орієнтації економічної теорії на визначення шляхів
розбудови багатство народів тут протистояла орієнтація на їх щастя. Чи не
звідси витоки парадоксальних результатів вже сучасних досліджень «Індексу
щастя» мешканців країн світу. Адже навіть суттєво поступаючись за рівнем
життя, «багатства», своїм північним сусідам, жителі цілої низки католицьких
країн Центральної та Південної Америки відчувають себе більш щасливими ніж
багатші сусіди.
В центрі уваги вчених, що закладали підвалини економічної науки в цей
період – такі поняття, що визначають якість суспільного життя, як добробут,
довіра, взаємодопомога, справедливість, суспільне щастя. Акцентується увага
на суспільному характері економічної діяльності. А. Дженовезі, якого
дослідники визнають за італійського А. Сміта, стверджував, що за своєю
сутністю поняття «справедливий», «чесний», «доброчинність», «користь»,
«вигода» – можуть бути роз’єднані лише через глибоке непорозуміння. Саме
визнання їх неподільності дозволяє віднайти витоки парадоксальної природи
щастя, пояснити неочікувані результати дослідження «Індексу щастя» в багатих
/ бідних країнах, країнах з перевагою індивідуалістських / комунітарних
соціальних орієнтацій ціннісних систем. У цьому контексті варте уваги
твердження італійського економіста: «Працюйте заради вашої вигоди; жодна
людина не може працювати інакше, ніж заради власного щастя. В іншому
випадку це не зовсім людина. Але не робіть інших нещасними та (якщо можете,
наскільки це можливо) робіть інших щасливими. Чим в більшій мірі ми діємо в
ім’я нашого інтересу, тим в більшій мірі (якщо лише ми не божевільні) ми
повинні бути доброчесними. Закон всесвіту полягає в тому, що неможливо
бути щасливим, не сприяючи при цьому щастю інших [виділене мною –
В.Л.]» [2, с. ХХХ–ХХХІ].
Важливою передумовою досягнення економікою своєї мети – розбудови
суспільного щастя визнається забезпечення справедливості суспільних
відносин. А. Дженовезі присвячує цій проблемі окрему працю «Дицеозіне» (від
д.-грец. dikaiosyne – справедливість). В її основі – система соціальних норм.
Вчений виокремлює кілька джерел прав людини: «Все, що є вихідними
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властивостями людини – будь то тіло або душа, – є usia, jus, тобто природжене
право … Життя, частини тіла, свобода, вроджені сили душі та тіла є правами,
що з’являються на світ разом з нами. Клаптик землі, що ми отримали у спадок і
обробили … дикі тварини, яких ми приручили тощо – усе це є права законно
отримані; усе, що ми отримуємо завдяки справедливим угодам та договорам, є
переданим нам правом». Окремо економіст виділяє право на взаємодопомогу
або соціальне право: «бережіть та поважайте права кожного, більш того,
допомагайте ближньому коли можете та здатні». Саме останнє характеризує
стрижневі засади громадянської економіки А. Дженовезі, альтернативне
неокласичному християнське бачення ринку як практики взаємодопомоги та
взаємності. Адже «В судний день (Мф. 25) людині буде дано вічне життя або в
покарання вічна смерть в залежності від того, чи дотримувалася воно права на
взаємодопомогу або нехтувала ним» [2, с. ХХ]. Право, правова система
виявляються пов’язаними з моральними засадами функціонування суспільства.
Етика, право й економіка предстають як неподільні складові життєдіяльності
суспільства, забезпечення його щастя та благополуччя. Проте, економічна
теорія обрала інший шлях розвитку.
Ми знову зустрічаємось з парадоксом. Навіть подвійним. Збереження
традицій прецедентного права в англо-саксонських країнах поєднується з
акцентом на використанні позитивістської методології в економічній науці. І
навпаки, позитивізм кодифікованого права в континентальній Європі – з
частковим збереженням традиції нормативного підходу в економічних
дослідженнях. Переважна частина повсякденного життя суспільства, що раніше
регулювалася етичними нормами потрапляє до сфери дії кодифікованого
позитивного права, регулюється через судові спори. Така ситуація призводить
до «самовбивства права». Адже абсолютне покладання надії на формалізоване
право заперечує багатовимірність та теплоту людських відносин, украй
необхідних для забезпечення життєздатності суспільства. З цієї миті
призначенням права стає не встановлення справедливості, а перемога однієї
зі сторін судової суперечки над іншою. Відмова від гнучкості людських
відносин, які забезпечуються морально-етичною системою та втілюються в
праві справедливості, створює механізм юридичних відносин, що за
визначенням полишає справедливість за межами своїх безпосередніх
інтересів. Використання юридичних формальностей перетворюється на єдиний
дієвий інструмент досягнення власного успіху у судовому спорі. З особливою
гостротою вказана проблема постає в сучасній Україні, коли дуже часто право
не просто витісняє мораль, а й виявляється несумісним, вступає в суперечку із
нею. Одночасно випереджаючими темпами зростають частка робочої сили, що
задіяна в судовій системи, витрати на її утримання, завантаженість, строки
розгляду судових справ. Вона перетворюється на джерело корупції.
Як це не дивно і не парадоксально може виглядати на перший погляд, але
пояснення ситуації, що склалася, її витоки та шляхи виходу пропонують
економісти, прихильних напряму розвитку економічної теорії, який отримав
назву «поведінкова економіка». С. Боулз звертає увагу на проблему витіснення
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економічними стимулами моральних норм. Пояснити вказане явище можна на
прикладі досить простих експериментів. Дворічним дітям пропонувалося
допомогти дорослому дістати іграшку. Вони робили це за звичай з великим
бажанням. Але після того як за цей вчинок дітям пропонували винагороду
кількість дітей, готових прийти на допомогу скоротилася до 40 %. Аналогічним
чином виглядали результати впровадження С. Боулзом прайс-листа за допомогу
дітей у власному домі. Вони взагалі перестали виконувати ту роботу, яку
раніше виконували без зовнішніх стимулів. Диференціація ситуацій
адитивності (неподільності) та сепарабельності моральних норм та економічних
стимулів визнається необхідною умовою забезпечення успіху економічної
політики. Особливого значення їх врахування набуває в умовах визначення
дієвих шляхів інституційних трансформацій в Україні.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ВИЗНАЧЕННЯ МАРГІНАЛЬНИХ СТАНІВ
ВІДТВОРЕННЯ НАСЕЛЕННЯ В СИСТЕМІ ТЕОРІЇ ДОБРОБУТУ
Визначено напрямки структурування існуючого спектру прояву
маргінальних станів відтворення населення. Окреслено основні прояви
антидобробуту, пов’язаного із поглибленням обсягів недоспоживання,
внаслідок чого виникають економічні обмеження щодо забезпечення простого
відтворення людини.
Ключові слова: просте відтворення, розширене відтворення, бідність,
злидні, маргінальна деградація, фізіологічне виживання.
Розгляд проблем добробуту неможливий без розгляду питання
методологічного забезпечення об’єктивності визначення економічних
критеріїв та відповідних показників, що характеризують внутрішню
межову диференціацію антиякісних проявів і особливостей маргінальних
станів недоспоживання, визначення меж і індикаторів реальної варто сті
життя маргіналів як нижнього, так і верхнього рівнів соціальноекономічної ієрархії. Саме ці проблеми, на думку автора, продовжують
відноситись до найскладніших теоретичних питань аналізу життєвого
рівня населення і забезпечення реалізації принципів соціальної
справедливості в процесі забезпечення якості відтворення людського
суспільного потенціалу.
В залежності від повноти задоволення життєвих потреб особи
можна виділити три основні режими забезпечення відтворювального
процесу.
Перше, розширене відтворення, за якого у процесі особистого
споживання людина отримує такий обсяг матеріальних, нематеріальних і
духовних благ, що повною мірою забезпечують можливість задоволення
особистих потреб на рівні, необхідному для всебічного і гармонійного
розвитку. Лише розширене відтворення є тим реальним проявом стану
добробуту і яке можливо лише за умови такого ресурсного забезпе чення,
що дозволяє забезпечити на оптимальному рівні задоволення всього
існуючого спектру раціональних потреб людини.
Друге, просте відтворення, яке відбувається за умов коли реальний
обсяг ресурсів кінцевого споживання лише надає можливість
підтримувати певний рівень фізичного і духовного (у тому числі
трудового) потенціалу людини, але економічна обмеженість життєвих
благ не дозволяє задовольнити потреби всебічного і гармонійного
розвиток особи. За умови таких економічних обмежень рівень життя
людини може характеризуватись як стан малозабезпеченості.
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Третє, маргінальна деградація, яка є антиподом не лише процесу
розширеного, а й простого відтворення. Це такий стан обмеження
забезпечення об’єктивних потреб відтворення життєдіяльності людини,
коли стан малозабезпеченості переходить у економічно периферійний
режими недоспоживання.
В контексті розуміння проявів антидобробуту пов’язаного із
поглибленням обсягів недоспоживання, внаслідок чого виникають
економічні обмеження щодо забезпечення простого відтворення людини
необхідно усвідомлювати, що маргінальна деградація людини має три
внутрішньо-відмінні антиякісні стани, які потрібно чітко виокремлювати
і розмежовувати, а саме: 1) стан бідності; 2) стан злиднів; 3) стан
фізіологічного виживання.
За своїм економічним змістом «бідність» є такою характеристикою
стану життєвого рівня, коли обмеження задоволення реальних потреб
життєдіяльності людини знижується до такої маргінальної межі, за якою
вона не спроможна у процесі споживання повною мірою забезпечити
просте відтворення як на індивідуальному, так і сімейному рівні (тобто
забезпечити належне відтворення життя утриманців).
Перебуваючи у стані бідності людина вимушена жити в умовах
зростаючого недоспоживання, що являє собою феномен зовнішнього
економічно-насильницького обмеження задоволення потреб у найбільш
необхідних життєвих благах та послугах відносно того мінімуму, що є
ресурсно-достатнім для простого відтворення життя особи, передусім її
трудового потенціалу (робочої сили).
Стан бідність має власні антиякісні відносно до процесу простого
відтворення глибини недоспоживання, занурення в які позбавляє людину
все більшої і більшої частини необхідних життєвих благ. Це значно
обмежує можливості відтворення її фізичного, розумового і нервово психологічного потенціалу, навіть на простому, тобто незмінному щодо
розвитку людського потенціалу, рівні.
Бідність має різні як абсолютні, так і відносні прояви. Можна
стверджувати, що бідність бідності є велика різниця, оскільки скажімо
бідність професора чи бідність прибиральниці мають значно відмінні
характеристики щодо ресурсних можливостей забезпечення режиму
навіть простого відтворення трудового потенціалу різного якіснокваліфікаційного рівня.
Сама бідність з точки зору посилення жорсткості режиму
недоспоживання має відносно різні межі, або глибини занурення і
відповідні їм характеристики проявів відтворювальної деградації людини.
У той же час перехід кількісних змін у межові антиякісні прояви падіння
рівня життя людини можуть фактично в абсолютному вимірі визначати
такі маргінальні стани як злиденність і фізіологічне виживання.
Об`єктивно «злидні» та межу переходу бідності у злиденність
визначає такий наднизький рівень споживання, при якому індивідуальне
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недоспоживання життєво необхідних благ стає настільки загально
руйнівним, що відтворення життя i трудового потенціалу людини міняє
знак на зворотній, тобто стає абсолютно регресивним. Стан злиднів
особливо активізує процес маргінального перетворення пауперів (тобто
вимушено збіднілих людей) на люмпенів (буквально – «суспільне
лахміття»), що є вкрай соціально небезпечним процесом. Саме у стані
злиденного споживання починається незворотна духовна деградація
людини і як повноцінного громадянина суспільства, і як особистості.
Злидні як крайній прояв зубожіння за світовими стандартами
вважаються таким станом життєвого рівня сім’ї (домогосподарств,
окремої особи), коли її харчове споживання не забезпечує 80%
мінімального харчового раціону, визначеного ФАО-ВООЗ, або якщо
витрати на харчування перевищують 80% доходів.
«Фізіологічне виживання», являє собою абсолютно екстремальний
маргінальний стан життя людини, не потребує особливих коментарів,
оскільки визначає такий рівень харчового недоспоживання, при якому
навіть незначна міра його зниження неминуче призводить до загибелі
людини від недоїдання. Межа фізіологічного виживання конкретної
людини залежить від її статі, віку та фізіологічної будови (не тільки
астенічної), а також від природно-кліматичних умов життя.
Проблема визначення межі фізіологічного виживання на цей час не
є актуальною для країн, що мають розвинуту ринкову економіку, проте
вона не втрачає актуальності для країн, що розвиваються, і в яких
спостерігаються випадки масової загибелі людей від голоду. Слід також
враховувати, що в екстремальних умовах загострення економічної кризи
індикатор межі фізіологічного виживання (фізіологічний мінімум) є
особливо важливою координатою механізму «швидкого реагування» у
забезпеченні надійної суспільної стабільності і соціальної безпеки. Саме
цей показник визначає ту останню абсолютну межу, нижче якої, за будь яких економічних умов, не може знижуватись рівень харчового
споживання маргіналів.
За розрахунками автора, на сьогодні величина фізіологічного
мінімуму в Україні дорівнює 380 грн. Виходячи з цієї мінімально
масштабної величини, прожитковий мінімум і, відповідно, мінімальна
заробітна плата повинні бути встановлені на вартісному рівні, що у 20 раз
перевищує межу фізіологічного виживання, а саме на рівні 7600 грн.
Саме це є тим обсягом душових доходів, що дозволяє при мінімально
достатньому рівні забезпечити просте відтворення життя людини та її
робочої сили.
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Исчерпание потенциала роста пятого технологического уклада стало
причиной глобального кризиса и депрессии, охватившей ведущие страны мира в
последние годы. Уже видны ключевые направления развития нового шестого
технологического уклада, рост которого обеспечит передовым странам
подъем экономики на новой длинной волне. В настоящее время в Китае и
других быстро растущих странах Юго-Восточной Азии формируется новая,
более эффективная по сравнению с американо-европейской социальноэкономическая система, адекватная требованиям нового технологического
уклада.
Ключевые слова: технологический уклад, Великий шелковый путь,
экономический рост, нанотехнологии, искусственный интеллект.
Глобальный системный кризис, сменивший длительный экономический
подъем развитых стран, является закономерным проявлением длинных волн
экономической активности, известных как «волны Кондратьева». В основе
каждой из них лежит жизненный цикл соответствующего технологического
уклада – воспроизводящейся целостной системы технологически сопряженных
производств. Кризис военно-политический является, в свою очередь,
проявлением смены системных циклов накопления, в основе каждого из
которых лежит свой институциональный мирохозяйственный уклад: система
взаимосвязанных институтов, обеспечивающая расширенное воспроизводство,
в том числе воспроизводство капитала и определяющий механизм глобальных
экономических отношений. Наложение этих двух циклических процессов в
фазе кризиса создает опасный резонанс, угрожающий разрушением всей
системы мировых экономических и политических отношений.
В процессе смены технических и мирохозяйственных укладов происходит
глубокая структурная перестройка экономики на основе принципиально новых
технологий и новых механизмов воспроизводства капитала. В такие периоды,
как показывает опыт мирового развития за последние пять веков, происходит
резкая дестабилизация системы международных отношений, разрушение
старого и формирование нового миропорядка. Исчерпываются возможности
социально-экономического развития на основе сложившейся системы
институтов и технологий. Лидировавшие до этого страны сталкиваются с
непреодолимыми трудностями в поддержании прежних темпов экономического
роста. Перенакопление капитала в устаревающих производственнотехнологических комплексах ввергает их экономику в депрессию, а
сложившаяся система институтов затрудняет формирование новых
технологических цепочек. Такие цепочки – вместе с новыми институтами
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организации производства – пробивают себе дорогу в других странах,
прорывающихся в лидеры экономического развития.
Для удержания своего лидерства развитым странам и их лидеру США
приходится активизировать силовую составляющую своей внешней политики и
экономики. Не случайно в периоды смены технологических укладов резко
возрастает военно-политическая напряженность, повышаются риски крупных
международных конфликтов. Назидательным примером может служить
трагический опыт двух предыдущих структурных кризисов мировой
экономики.
Третий технологический уклад «угля и стали» преодолен милитаризацией
экономики, результатом которой стала технологическая перестройка на основе
широкого использования двигателя внутреннего сгорания и органической
химии, переход на нефть в качестве основного энергоносителя и на автомобиль
как ведущее транспортное средство. Переход экономики ведущих стран мира
на четвертый технологический уклад проходил через катастрофу Второй
мировой войны, повлекшей за собой кардинальное изменение всего
мироустройства.
Депрессия середины 1970-х – начала 1980-х годов, обусловленная
исчерпанием потенциала этого технологического уклада, повлекла за собой
гонку
вооружений
с
широким
использованием
информационнокоммуникационных технологий, которые составили ядро нового пятого
технологического уклада. Последовавший в след за этим коллапс мировой
системы социализма, не сумевшей своевременно перевести экономику на
новый технологический уклад, позволил ведущим капиталистическим странам
воспользоваться ресурсами бывших социалистических стран для перехода на
новую длинную волну экономического роста. Вывоз капитала и утечка умов из
бывших соцстран, колонизация их экономик облегчили структурную
перестройку экономики стран ядра мировой капиталистической системы во
главе с США в качестве эмитента основной резервной валюты.
Исчерпание потенциала роста пятого технологического уклада стало
причиной глобального кризиса и депрессии, охватившей ведущие страны мира
в последние годы. Уже видны ключевые направления развития нового шестого
технологического уклада, рост которого обеспечит передовым странам подъем
экономики на новой длинной волне: биотехнологии, основанные на
достижениях молекулярной биологии и генной инженерии, нанотехнологии,
системы искусственного интеллекта, глобальные информационные сети и
интегрированные высокоскоростные транспортные системы «зеленой»
экономики, энергетика на возобновляемых источниках.
В настоящее время новый технологический уклад переходит из
эмбриональной фазы развития в фазу роста. Его расширение сдерживается как
незначительным масштабом и неотработанностью соответствующих
технологий, так и неготовностью социально-экономической среды к их
широкому применению. Несмотря на кризис, расходы на освоение новейших
технологий и масштаб их применения растут с темпом около 20-35% в год.
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Падение цен на нефть является признаком завершения периода «родов» нового
технологического уклада и выхода его на экспоненциальную часть траектории
роста за счет бурного распространения новых технологий, повышающих
ресурсоэффективность и снижающих энергоемкость производства.
Именно в такие периоды глобальных технологических сдвигов у
остальных стран возникает возможность для экономического рывка к уровню
передовых стран, пока последние сталкиваются с перенакоплением капитала в
устаревших производственно-технологических комплексах. В частности, для
Китая, который быстро наращивает свои конкурентные преимущества,
последовательно осваивая все новые технологические пределы и приближаясь к
передовому фронту НТП. Для Беларуси и России, упустивших возможности
лидерского прорыва
на основе информационно-коммуникационного
технологического уклада в 1970-1980-е годы, следствием чего стало
разрушение СССР, этот вызов носит экзистенциальный характер. Либо нам
удастся воспользоваться окном возможностей технологического прорыва на
новую длинную волну экономического подъема, либо повторный проигрыш
научно-технологической революции собьет нас на обочину мирового
экономического развития.
В настоящее время на наших глазах в Китае и других быстро растущих
странах Юго-Восточной Азии формируется новая, более эффективная по
сравнению с американо-европейской социально-экономическая система,
адекватная требованиям нового технологического уклада.
Американоцентричная модель глобальной либерализации достигла
пределов своего развития и вошла в фазу саморазрушения под воздействием
внутренних диспропорций. Поэтому ее следует считать отживающей и
устаревшей по отношению к производственным отношениям, формирующимся
в Китае и других странах ядра нового векового цикла накопления.
Спецификой последнего является его гуманитарный характер –
крупнейшими отраслями экономики становятся здравоохранение, образование,
наука и культура, на долю которых в совокупности вскоре будет приходиться
около половины ВВП. В силу общественного характера этих отраслей,
обладающих большим внешним эффектом, не подлежащим приватизации в
современном демократическом обществе, развитие нового технологического
уклада требует намного большего участия государства, чем это наблюдалось в
развитии предыдущих. Оптимальным считается доля государственного участия
в системе образования около 80%, в здравоохранении – около 60%, в культуре –
не менее 30%. Эти отрасли не могут функционировать исключительно на
коммерческой основе, значительная часть работающих в них организаций
имеют некоммерческий характер, что существенно затрудняет их кредитование
в расчете на прибыль. Для их развития нужны значительные государственные
ассигнования в инфраструктуру, субсидии, долгосрочные дешевые кредиты.
Образующие китайскую социалистическую экономику институты
государственного планирования, бюджетирования, субсидирования и
ценообразования намного лучше подходят для целей развития нового
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технологического уклада. С подъемом Китая, Индии, Вьетнама вслед за
Японией и Кореей все более явственно просматриваются контуры перехода от
англо-американского к азиатскому мирохозяйственному укладу с совершенно
иной, соответствующей интересам устойчивого и гармоничного развития
человечества системой институтов, открывающей дорогу новому вековому
циклу накопления капитала. Решение Китая о прекращении наращивания своих
долларовых резервов обозначило предел бесконфликтного разрешения
противоречия между расширенным воспроизводством американских долговых
обязательств и глобальными инвестиционными возможностями. Это означает
завершение начатой еще с начала реформ стратегии построения собственной
национальной денежно-кредитной системы, которая разительно отличается от
построенной с помощью американцев монетарной системы в России, Беларуси
и других странах СНГ.
Например, монетизация экономики Китая составляет 140% от ВВП,
отсутствует свободная конвертация валюты и долларизация экономики, так как
населению запрещены все операции в зарубежной валюте.
Очень эффективной является институциональная структура регулирования
экономики. Прежде всего – в государственном контроле за основными
параметрами
воспроизводства
капитала
посредством
механизмов
планирования,
кредитования,
субсидирования,
ценообразования
и
регулирования базовых условий предпринимательской деятельности.
Государство при этом не столько приказывает, сколько выполняет роль
модератора, формируя механизмы социального партнерства и взаимодействия
между основными социальными группами. Чиновники не пытаются руководить
предпринимателями, а организуют совместную работу делового, научного,
инженерного сообщества для формирования общих целей развития и
выработки методов их достижения. На это настраиваются и механизмы
государственного регулирования экономики.
Государство обеспечивает предоставление долгосрочного и дешевого
кредита (под 1-3% годовых), а бизнесмены гарантируют его целевое
использование в конкретных инвестиционных проектах для развития
производства. Государство обеспечивает доступ к инфраструктуре и услугам
естественных монополий по низким ценам, а предприятия отвечают за
производство конкурентоспособной продукции.
Китайский подход к построению рыночной экономики кардинально
отличается от постсоветского своим прагматизмом и творческим отношением к
реформам. В их основе лежат не догматические шаблоны и лозунги, исходящие
из идеологических и оторванных от реальности представлений о социальноэкономических процессах, а практика управления хозяйством. Подобно
инженерам, конструирующим новую машину, китайские руководители
последовательно отрабатывают новые производственные отношения через
решение конкретных задач, проведение экспериментов, отбор лучших решений.
Терпеливо, шаг за шагом они строят свой вариант экономики, постоянно
совершенствуя систему государственного управления на основе отбора только
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тех институтов, которые работают на развитие экономики. Это можно
проиллюстрировать опытом деятельности нынешнего руководителя Китая Си
Цзиньпина. Начав свою деятельность секретарем уездного комитета Чжэндин
провинции Хэбэй – в одном из беднейших уездов беднейшей провинции,
создал «китайский Голливуд», где снято более 170 фильмов и куда ежегодно
приезжает до 1,5 млн человек. Задумав учредить в своем отсталом уезде
научно-производственный центр, он лично отыскал сотни инженеров и
известных ученых и убедил их приехать в «глубинку». 15 июня 1985 г., став
заместителем секретаря парткома г. Сямэнь в провинции Фуцзянь, он
разрабатывает «Стратегию социально-экономического развития Сямэня на
1985–2000 гг.». Согласно ей было развернуто обширное жилищное
строительство. За три года работы под суд отправились более 400 кадровых
работников, были налажены прямые контакты власти с населением. Первые
опыты стратегического планирования были продолжены после назначения Си
Цзиньпина в 1990 г. секретарем парткома г. Фучжоу, крупного промышленного
центра Китая. Была создана программа развития региона на 3, 8 и 20 лет,
причем эта программа неуклонно выполнялась. Здесь же он впервые внедрил
систему «одного окна».
В 2000 г. он стал губернатором провинции Фуцзяни, где сразу создал
«руководящую группу по повышению эффективности органов власти –
ситуационный штаб, лишенный бюрократических ограничений и наделенный
дополнительными полномочиями для решения конкретных проблем. Впервые в
Китае была начата работа по обеспечению безопасности продуктов питания,
что привело в итоге к созданию в провинции «экологического рая», где
качество воды, воздуха и ситуация в целом оценивается на «отлично». Его
успехи были оценены, и в 2002 г. он стал руководителем богатой провинции
Чжэцзян, четвертой по объему ВВП в стране. Тут же появилась Программа
создания могучей морской провинции Чжэцзян. Началось освоение тысяч
островов, десятки тысяч удобных для развития аквакультуры бухточек и
отмелей. Темпы роста экономики моря приблизились к 20% в год и она стала
давать 8% ВВП провинции. В 2003 г. Си Цзиньпин начал реализацию
программы «тысяча деревень образцовых и 10 тысяч деревень упорядоченных».
В сельской местности появились коммунальные службы, началась система
раздельного сбора мусора и его переработка. Параллельно он организовал
строительство гигантского моста общей протяженностью 35,7 км через
Ханчжоуский залив. Мост сократил путь от Шанхая до порта Нинбо с 400 км до
80 км. Провинция в 2005 году заняла первое место в Китае по состоянию
окружающей среды, доходы населения приблизились к отметке 4000 долл.
США в год. Это был пик карьеры молодого руководителя и он завершился в
2007 г. его переводом руководить г. Шанхаем. Через 7 месяцев на проходившем
в октябре 2007 г. XVII съезде КПК он был избран одним из девяти членов
Постоянного комитета Политбюро ЦК, а на XVIII съезде КПК 2012 г. он был
избран Генеральным секретарем партии.
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Китай становится мировым инженерно-технологическим центром. Доля
китайских инженерно-технологических и научных работников в их мировой
численности достигла в 2007 году 20%, удвоившись по сравнению с 2000 годом
с 1420 и 690 тыс. соответственно. К 2030 г., по прогнозам китайских ученых, в
мире будет насчитываться 15 млн. инженеров и научных работников, из
которых 4,5 млн. человек (30%) будут из Китая. К 2030 г. Китай по объему
затрат на научно-технические разработки выйдет на 1 место в мире, и его доля
составит 25% от общемировых затрат на эти цели.
Китайское экономическое чудо впечатляет. За три десятилетия реформ,
инициированных Дэн Сяопином, Китай добился впечатляющих успехов. Из
глубокой периферии мировой экономики он шагнул в число лидеров, выйдя к
2014 г. на первое место в мире по объему ВВП и экспорту
высокотехнологической продукции. За три десятилетия объем ВВП вырос в
Китае в 30 раз (с 300 млрд. долл. США до 9 трлн. долл. США по текущему
курсу юаня к доллару, а по паритету покупательской способности валюты – до
18 трлн. долл. США), промышленного производства – в 40-50 раз, валютные
резервы – до 4 трлн. долл. США.
Апологеты рыночного фундаментализма стараются не замечать ключевых
элементов китайского подхода к реформам. Вместо того, чтобы взять
китайский опыт на вооружение, они придумывают «объективные объяснения»
быстрого роста китайской экономики то иностранными инвестициями, то
имитацией западных технологий, то перетоком дешевых трудовых ресурсов из
отсталого сельского хозяйства в городскую промышленность, забывая о
главном: почему все эти процессы оказываются ошеломляюще эффективными с
финансово-экономической точки зрения и не приводят к серьезным
социальным конфликтам.
Сложившиеся в Китае производственные и общественно-политические
отношения следует рассматривать не как переходные к «западным стандартам»,
а как переходные для самой передовой в этом столетии социальноэкономической системы.
Беларуси надо брать курс на «встраивание» всей социальноэкономической системы в орбиту Азиатского центра накопления с центром в
Китае.
Что же касается реализации инициативы главы Китая Си Цзиньпина по
строительству «Экономического пояса Великого шелкового пути», то со
стороны Беларуси предложили к реализации разработанные, но не начатые
инвестиционные проекты по развитию трансконтинентальной транспортной
инфраструктуры – железнодорожных, автомобильных магистралей и
авиационных коридоров. Очень перспективным является проект по созданию в
районе
аэропорта Минск-2
мощного
узлового,
мультимодального
логистического центра перевозки товаров из Китая в Европу по мощности
аналогичному аэропорту Инчхон в Южной Корее. Он обеспечивает перевозку
100 млн. пассажиров в год и 8 млн. тонн грузов. Он признан узловым
логистическим центром, так как перевалка грузов составляет 50% оказываемых
490

МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
услуг и это обеспечивает половину объема национального экспорта и импорта.
Аэропорт планирует превратить свои окрестности в «Аэрогород» – это новая
многоаспектная концепция, которая объединяет в себе пространство для
логистики бизнеса, отдыха и развлечений. Это позволит Беларуси получить до
25 млрд. долл. вклада в ВВП страны.
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СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК ФАКТОР
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Розкривається залежність соціально-економічного розвитку країни від
якості соціального капіталу. Показано взаємозв’язок між соціальним
капіталом і громадянським суспільством. Визначено особливості розвитку
громадянського суспільства в Україні та вказано напрями активізації
соціально-політичної діяльності громадян.
Ключові слова: соціальний капітал, громадянське суспільство, соціальноекономічний розвиток, формальні інститути, неформальні інститути,
індикатори розвитку громадянського суспільства.
Сучасний стан соціально-економічного розвитку України вимагає пошуку
шляхів подолання тих економічних, соціальних, політичних та інших
суперечностей, які стрімко загострилися в країні в останні роки. Розбудовуючи
засади нового демократичного суспільства ліберального зразка, в якому
провідну роль відіграє приватна власність, а регулювання економіки
здійснюється переважно за рахунок ринкових регуляторів, українське
суспільство довго йде шляхом імплементації у національний економічний і
політичний простір інститутів, які продемонстрували високу ефективність в
розвинутих країнах світу. Реалії економічного буття свідчать, що, цей шлях
виявився хибним. Різні історичні умови розвитку, національна специфіка,
особливості суспільної свідомості постійно відхиляли реальну модель
суспільства від ліберального ідеалу, провокуючи конфлікт формальних і
неформальних інститутів. Поступово з’явилося розуміння, що економічні
успіхи країн визначаються не тільки наявними ресурсами, технологіями та
іншими суто економічними факторами, але й залежать від культурної складової
– цінностей, які поділяють люди, їх соціальних взаємозв’язків, а також норм,
що регулюють відносини у різних сферах суспільної діяльності.
Ці культурологічні чинники розвитку характеризуються поняттям
«соціальний капітал», який було запропоновано наприкінці ХХ ст. соціологом
Дж. Коулмэном і політологом Р. Патнемом для виокремлення «традицій
соціальної взаємодії, що мають витоки із глибини історії та передбачають
норми взаємності й довіри між людьми, широке розповсюдження різного роду
добровільних асоціацій і залучення громадян в політику заради вирішення
проблем, що виникають перед суспільством» [1, с. 224]. У свою чергу
Ф. Фукуяма визначив соціальний капітал як сукупність неформальних правил і
норм, які поділяють люди певної групи, що дозволяє їм взаємодіяти між
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собою [2]. Досліджуючи різні форми прояву соціального капіталу, дослідники
переконалися, що він є продуктивним ресурсом, за рахунок якого формуються
та розповсюджуються нові, більш ефективні інститути. Світовий досвід
переконує, що саме ті країни, які мали високий рівень розвитку соціального
капіталу, значно швидше здійснили перехід до більш високого рівня розвитку в
порівнянні з іншими [3].
Соціальний капітал формується через виховання й освіту, у процесі яких
засвоюються соціокультурні цінності, а також завдяки суспільній діяльності
людей. Остання набуває форми громадянського суспільства – сукупності
існуючих неполітичних відносин між людьми, які формуються поза сферою
впливу держави, її директивної координації та регламентації.
Громадянське суспільство формується з потреб індивідів в об'єднанні і
захисту своїх інтересів у відповідь на постійно виникаючу експансію з боку
держави чи інших суб'єктів. Таке суспільство спрямоване на формування
моральних і правових передумов для становлення і розвитку людини як вільної
особистості. Через участь у політичних організаціях, діяльності професійних,
громадських та інших організацій, люди отримують можливість висловлювати і
відстоювати спільні інтереси. За рахунок цього вони встановлюють зв’язки з
політичною системою суспільства, в якій поряд з вирішенням завдань відбору і
досягнення колективних цілей здійснюється підтримка солідарності і
громадського порядку через ітеріорізацію формальних та неформальних
правил.
Отже, громадянське суспільство неявно вмонтовано у економічні
відносини між людьми: по-перше, як форма взаємозв’язку між політичною та
економічною системами; по-друге, як механізм розкриття якостей особистості й
розвитку лідерства, ініціювання та розповсюдження соціально-економічних
змін у суспільстві; по-третє, як сила, що протидіє узурпації економічної й
політичної влади групами особливих інтересів і, по-четверте, як механізм
формування соціального капіталу й утвердження нормативних зразків
економічної поведінки.
Світовою практикою доведено, що громадянське суспільство всюди є
продуктом довготривалого історичного розвитку і потребує для свого
формування необхідних передумов, головними з яких є:
– усвідомлення людини громадянином даної країни;
– наявність розвинутих професійних та інших суспільних організацій;
– домінування у населення цінностей виконання й поваги до закону,
ідеалів рівності й свободи;
– формування середнього класу, який складає більшість у соціальній
структурі суспільства;
– функціонування механізму впливу громадян та їх організацій на органи
влади й управління. Ця передумова передбачає наявність базових знань
населення щодо закономірностей функціонування економічної та політичної
сфери, необхідний рівень інституціональної довіри, впевненість у власній
можливості впливати на політичні процеси і відстоювати свої права.
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Базуючись на теоретичні обґрунтування розглянемо, як ці передумови
реалізовано в українському суспільстві. Аналізуючи дані умови, ми можемо з
повною впевненістю стверджувати, що першим двом з них громадянське
суспільство в Україні відповідає в повній мірі. Такі основні риси
громадянського суспільства, як вільне і добровільне членство індивідів, що
визначає їхнє ставлення до держави, або до більш широкого політичного
співтовариства, право на власний вибір і самовизначення, соціальну участь в
різних видах суспільно-корисної активності, наявність безлічі моделей і форм
актуалізації цивільних прав аж до протестних акцій – все це реальність
сучасного розвитку нашої країни. Показником громадянської (етнічної)
ідентичності може служити індекс монументалізму (MON), введений
Г.Хофстедом і відображає наявність в національній свідомості незмінних
цінностей і переконань. Згідно з цим показником (MON = 9.34) Україна є
представницею культур з високим значенням цього індексу і відрізняється дуже
сильною і стійкою само ідентифікацією, а її громадяни здатні відстоювати
власну позицію і захищати свою гідність на противагу покірності і
поступливості [4].
Ступінь домінування в українському суспільстві цінностей виконання й
поваги до закону показує індекс верховенства закону, представлений у
таблиці 1, яка демонструє основні показники розвитку громадянського
суспільства як механізму формування соціального капіталу. Згідно цього
показника, розрахованого для 113 країн світу, Україна знаходиться на 78 місці,
випереджаючи серед пострадянських країн тільки Киргистан (83) і Росію (92).
Важливою характеристикою громадянського суспільства є рівень розвитку
соціальної бази його інститутів. За оцінками соціологів, середній клас в
соціальній структурі українського суспільства не перевищує 20-25%, в той час,
як в розвинутих країнах його чисельність знаходиться на рівні 60-70% [5,
с. 247]. При цьому не тільки в кількісному, але і в якісному відношенні він не
може вважатися активним суб’єктом громадянських відносин. У розвинутих
країнах середній клас формується з шарів високооплачуваних працівників
найманої праці: менеджерів, представників вільних професій, діячів науки,
працівників освіти і засобів масової інформації, інженерів, державних
службовців, які володіють людським капіталом, дивіденди на який і формують
його основний дохід. Завдяки цим чинникам він є досить мобільною і
незалежною соціальною силою, активним учасником громадянських відносин.
Дані табл. 1 вказують на те, що за рівнем ВВП на душу населення
(середнім загальним показником рівня життя) навіть без урахування
диференціації доходів різних професійних груп українці перебувають в
«боротьбі за виживання». Як відомо, впевненість у своїх силах, самоповага,
почуття власної необхідності для інших людей і суспільства в цілому,
вибудовуються тільки над рівнем базових потреб і стають невід’ємною
передумовою для становлення особистості, а також різних проявів її політичної
та соціальної активності тільки тоді, коли людина досягає більш високого рівня
матеріального добробуту.
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Таблиця 1
Основні показники розвитку громадянського суспільства як механізму
формування соціального капіталу, 2016 р.
Країна

Індекс
верховенства
закону

Данія
Норвегія
Фінляндія
Швеція
Нідерланди
Німеччина
Великобританія
Японія
Сполучені Штати
Америки
Франція

0,89
0,88
0,87
0,86
0,86
0,83
0,81
0,78
0,74

Естонія
Чехія
Польша
Словенія
Румунія
Грузія
Хорватія
Угорщина
Болгарія
Білорусія
Молдова
Україна
Киргистан
Росія

0,79
0,75
0,71
0,67
0,66
0,65
0,61
0,57
0,54
0,53
0,49
0,49
0,47
0,42

0,72

Рівень
демократії

ВВП номінальний
на душу населення
(дол.)

Рівень
довіри
політикам

52622
70392
43462
51914
45091
42530
40699
57065

5,04
4,94
4,43
5,04
5,35
3,37
3,43
4,84
3,12

37226

3,21

17840
18306
13242
21375
9439
3887
11897
11855
7061
5063
1872
1960
1012
7720

3,62
2,62
2,66
2,25
4,01
4,99
1,61
3,12
1,99
3,45
3,12
1,85
3,12
3,04

Розвинуті країни
9,20
9,93
9,03
9,39
8,80
8,63
8,36
7,99
7,98
7,92
Постсоціалістичні країни
7,85
7,82
6,83
7,51
6,62
5,93
6,75
6,72
7,01
3,54
6,01
5,70
4,93
3,24

Складено за: [6 – 8].
Невтішними є й показники інституціональної довіри. Згідно оцінок,
отриманих у процесі останніх соціологічних досліджень, українці не змінили
свого відношення до влади і судової системи, виражаючи до цих структур
найбільшу недовіру. Такий стан не може вважатися задовільним для розвитку
громадянського суспільства, оскільки стверджує його виключно в формі сили,
яка вступає в протидію з владою і не бачить в ній партнера. Більш того,
середовище, в якому поширюється цинічне ставлення до політики може сильно
зменшити активність, відповідних організацій громадянського суспільства. У
ситуації, коли громадяни, як правило, вважають всю владу і бізнес
корумпованими, багато людей можуть скептично дивитися і на мотивацію
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організацій громадянського суспільства, сумніваючись, що громадянське
суспільство може стати тим простором, де люди, об’єднані спільною ідеєю,
можуть відстоювати суспільний інтерес.
Отже, перспективи поступу українського суспільства до моделі соціальноорієнтованої ринкової економіки, яка є домінуючою у європейських країнах і
США, багато в чому визначаються громадянською культурою та якістю
соціального капіталу. Практика свідчить, що ці складові ще не є достатньо
розвиненими у інституціональному середовищі України. По-перше, із-за
економічної складової, пов’язаної з неможливістю суб’єктів актуалізувати свої
економічні інтереси та послідовно реалізовувати їх з огляду на низький рівень
життя. По-друге, із-за відсутності у більшості населення цінностей виконання
й поваги до закону, ідеалів рівності, свободи та справедливості. По-третє,
внаслідок низького рівня базових економічних і політичних знань, низької
правової культури і породженого правового нігілізму. По-четверте, дефіцитом
ефективного механізму впливу громадян і їхніх організацій на органи
державної влади. Тому зусилля суспільства мають бути спрямовані на
вирішення проблем, які перешкоджають зростанню рівня соціального капіталу
і, відповідно, уповільнюють соціально-економічний розвиток українського
суспільства.
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КОНЦЕПЦІЯ «ФЕДЕРАЛІЗМУ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ
ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ»: ТЕОРЕТИЧНА СУТНІСТЬ ТА
ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ
Аналізується сутність теоретичної концепції «федералізму, що
забезпечує функціонування ринку», запропонованої Б. Вайнгастом. Показано,
що ця концепція являє якісно новий підхід до взаємодії держави та економіки,
дозволяючи під новим кутом зору аналізувати проблеми економічного розвитку
як федеративних, так і унітарних країн. Аргументовано, що повноцінна
реалізація принципів «федералізму, що забезпечує функціонування ринку» в
Україні спроможна забезпечити покращання функціонування її економіки.
Ключові слова: децентралізація, фіскальний федералізм, федералізм, що
забезпечує функціонування ринку.
У середині 1990-х рр. американським економістом Б. Вайнґастом була
висунута теоретична концепція «федералізму, що забезпечує функціонування
ринку», далі ФЗФР (англ.: market-preserving federalism) [12]. Сутність цієї
концепції формулюється наступним чином: федеративна побудова країни
підвищує ефективність функціонування ринку (приватної економіки), якщо
наявні наступні умови: 1) ієрархія (існування рівнів влади з визначеною
компетенцією); 2) субнаціональна автономія щодо місцевої економіки; 3)
спільний ринок; 4) жорстке бюджетне обмеження для всіх рівнів сектора
державного
управління,
але
насамперед
субнаціональних
урядів;
5) інституціоналізація повноважень рівнів влади [11, p. 6]. На думку
Б. Вайнгаста та його послідовників, для забезпечення ефективної економіки в
окремій країні необхідно належним чином реалізувати усі п’ять наведених
вище умов. Якщо ці умови наявні, то це суттєво зменшує державну корупцію,
неефективну податкову конкуренцію між юрисдикціями, прагнення ренти на
всіх рівнях влади, що означає максимально можливе зростання суспільного
добробуту. Саме аналіз ступеня реалізації цих принципів дозволяє зрозуміти,
чому окремі країни стали успішними або ні у розбудові економіки.
З положень ФЗФР випливає, що для того, щоб ринки ефективно
функціонували, необхідна узгодження основних аспектів економічної та
політичної систем, які обмежували б поводження держави як Б’юкенінівського
«Левіафана»; на державу мають бути накладені такі обмеження, які не
дозволяли б їй обмежувати політичні та економічні права членів суспільства та
їх об’єднань. Ключовою складовою заходів, спрямованих на досягнення
оптимальної взаємодії держави та економіки, виступає децентралізація у різних
її формах: політична, адміністративна та фінансова.
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У чому полягає важливість саме децентралізації сектора державного
адміністрування для покращання результатів функціонування ринкової
економіки? Вона обмежує свавілля центрального уряду та мінімізує його
економічні наслідки, тоді як конкуренція між урядами одного рівня за обмежені
матеріальні та фінансові ресурси країни змушує їх створювати сприятливі
умови для функціонування місцевої економіки.
Як зазначають самі автори аналізованої концепції, ФЗФР має у якості своєї
методологічної основи неоінституційну теорію фірми (теоретичний доробок
Р. Коуза, О. Вільямсона, О. Гарта та інших), з якої випливало припущення, що,
так само, як менеджери приватних корпорацій можуть переслідувати власні
інтереси, а тому для їхньої ефективної роботи необхідно створення певних
інституційних передумов, так і державні адміністратори не мають
зацікавленості сприяти розвиткові приватної економіки (ринків), якщо
інституційне середовище не створює для них відповідних стимулів [5, р. 83-84].
Таким чином, в межах теорії фіскального федералізму, яка до останнього
часу опікувалася проблемами функціонування виключно сектора державного
адміністрування (вертикальний розподіл видатків та доходів, механізми
фінансового вирівнювання та корекція відмов державного сектора), відкрився
новий перспективний напрямок теоретичних досліджень, який намагається
показати, як саме інституційне оформлення держави може впливати на
функціонування економіки країни загалом.
ФЗФР дозволяє заповнити суттєву прогалину, яка містилася у сучасних
теоретичних та емпіричних дослідженнях сектора державного адміністрування:
об’єктом дослідження виступали лише відносини, які виникали всередині
нього, тоді як взаємодія держави з приватним сектором економіки ігнорувалася;
про наслідки того чи іншого дизайну таких відносин для економіки загалом,
зокрема приватних ринків, не йшлося. На нашу думку, ґрунтуючись на
запропонованих Б. Вайнґастом критеріях, можна давати більш змістовну
характеристику багаторівневої держави окремої країни під кутом зору того, як
внутрішньодержавні політичні, адміністративні та фінансові відносини
впливають на загальний розвиток економіки.
Проте виникає закономірне питання, наскільки концепція ФЗФР є
прикладною для політично унітарних країн, адже вона була розроблена саме
виходячи з аналізу політики та економіки федеративних країн. На наш погляд,
основні її компоненти можна застосувати і до унітарних країн, тим більше, що,
по-перше, прихильники ФЗФР вже показали її значення при аналізі економіки
такої політично унітарної країни, як КНР [5]. По-друге, унітарні країни також
характеризуються різним ступенем децентралізації (зокрема фінансової),
подекуди маючи більший її ступінь, аніж деякі федеративні, а проведення
чіткої межі між окремими країнами за критерієм політичного федералізму, як
показують дослідження відомих політологів, є практично неможливим [4].
Оприлюднення основних положень концепції ФЗФР спричинило
інтенсивну дискусію серед економістів та політологів, які займаються аналізом
сектора державного адміністрування. Предметом дискусії стали як власне
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теоретичні положення ФЗФР, так і їхня практична придатність для аналізу
економіки. Хоч більшість науковців загалом прихильно поставилася до ідей
Б. Вайнґаста і почала застосовувати запропонований підхід до аналізу
економіки різних країн (серед багатьох інших ЄС [10], Малайзія [1],
постсоціалістичні країни Європи [2]), на адресу неї почулася критика, яка
стосувалася не стільки власне логіки моделі ФЗФР, скільки недостатнього
теоретичного обґрунтування її прихильниками того, продуктом яких
суспільних процесів є формування відповідних політичних систем у реальному
світі, а також того, який конкретний ступінь та форми децентралізації держави
сприяють підвищенню ефективності економіки, а за яких спостерігається
протилежне [6; 7].
Отож можна вважати, що з теоретичного боку концепція ФЗФР є загалом
життєздатною, проте вона вимагає конкретизації та уточнення у різних
аспектах, включаючи конкретні кількісні та якісні характеристики, яким має
відповідати певна політико-економічна система, щоб держава у ній сприяла
ефективній розбудові економіки. Значення цього стає більш очевидним, якщо
здійснювати порівняння окремих країн, які мають високий ступінь
децентралізації, проте результативність економіки яких суттєво різниться, якто, наприклад, у КНР та Індії [8].
Однією з додаткових переваг концепції ФЗФР є те, що, спираючись на неї,
можна аналізувати економічні успіхи чи провали не тільки різних розвинутих
країн, але й розвиткових та постсоціалістичних. Так, аналіз з позицій ФЗФР
ситуації у Росії надав підстави до висновку, що федералізм тут перетворився на
гальмо економічного розвитку. Як було показано С. Екардтом [3],
неефективність функціонування міжурядових фінансових відносин, яка
випливає з їх інституційної побудови, сформувала негативні фіскальні стимули
для субнаціональних урядів різного рівня (зокрема, внаслідок посилення їхньої
фінансової залежності від трансфертів, що надходять з федерального бюджету),
результатом чого став несприятливий інвестиційний клімат, дефрагментація
ринків, зростання економічних відмінностей між регіонами; все це загалом
сприяло стагнації економіки цієї країни у 1990-ті рр.
Проведений з позиції ФЗФР аналіз економіки України, на наш погляд,
також може виявитися продуктивним, тому що може дозволити виявити
додаткові резерви економічного зростання, які знаходяться в інституційній
сфері і стосуються побудови багаторівневої держави та її впливу на економічні
процеси. Зокрема, якщо дивитися на сьогодення під цим кутом зору, то стає
зрозумілим, що здійснювані наразі зусилля з децентралізації держави за
одночасного укрупнення адміністративно-територіальних одиниць виглядають
вектором інституційного розвитку, спрямованим у правильний бік. Разом з тим,
наявна суттєва фінансова залежність місцевих урядів усіх рівнів від
трансфертів з державного бюджету (частка таких трансфертів у доходах
місцевих бюджетів складає наразі понад 50%) та низьке фіскальне значення
місцевих податків є негативними чинниками, які не сприяють розвиткові
місцевої економіки, тому що знижують потенціал фіскальної конкуренції,
499

ПАРАДИГМАЛЬНІ ЗРУШЕННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ ХХІ СТ.
спроможної за певних обставин підвищувати ефективність надання суспільних
та приватних благ, на що ми вже раніше вказували [9]. Реалізація політики
децентралізації в Україні має супроводжуватися також заходами з підвищення
відповідальності та підзвітності місцевої влади, встановлення зв’язку обсягів
надання місцевих суспільних послуг з ефективністю управління з боку
місцевих органів влади ресурсним потенціалом території їхньої юрисдикції.
Таким чином, концепція «федералізму, що забезпечує функціонування
ринку» має не тільки велике теоретичне значення, але й, на практичному рівні,
демонструє резерви зростання економіки країні, зосереджені в інституційних
перетвореннях.
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Н.А. Супрун, д-р екон. наук, проф.,
ДУ «Інститут економіки і прогнозування
НАН України»
АЛГОРИТМ ТА ПАРАМЕТРИ КОМПАРАТИВНОГО
АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
Представлено методологічний потенціал, алгоритм та основні
параметри компаративного аналізу ефективності економічних систем (на
основі підходів, запропонованих видатним вченим-економістом української
діаспори в США В.Голубничим).
Ключові слова: економічні системи, компаративний аналіз, інституційноеволюційний аналіз, економічна системологія, економічний розвиток,
В.Голубничий.
Дослідження економічних систем в контексті порівняльного аналізу їхньої
суспільно-економічної ефективності та застосування найбільш релевантного
даному науковому завданню арсеналу методологічних інструментів вже понад
століття залишається одним із найбільших викликів для економічної науки. В
ході дискусій про ефективність різних економічних систем зламано чимало
методологічних списів, але пошук нових аргументів на користь того чи іншого
концепту триває й далі. Значною мірою невирішеність цього питання
обумовлена не лише складністю самого предмету дослідження, а й
обмеженістю відповідного методологічного інструментарію.
Пізнання природи економічних систем, визначення закономірностей,
особливостей та інституційних детермінант їхньої еволюції, виявлення
наукових ідей, що справили найбільший вплив, ставши каталізаторами, або
бар’єрами розвитку різних моделей організації економічної взаємодії можливе
лише в контексті системного аналізу всіх сфер суспільних відносин. Найбільш
релевантним для такого складного наукового завдання є інструментарій
інституційно-еволюційного та порівняльного аналізу, алгоритм застосування
якого розроблено ще у середині минулого століття видатним українським
вченим-економістом, одним із фундаторів теорії та методології
компаративістики Всеволодом Сергійовичем Голубничим (1928-1977). Високо
поціновані на Заході погляди та ідеї вченого мали істотний вплив на розвиток
світової економічної думки, але, як це не парадоксально, досі практично
невідомі українській науковій спільноті.
У монографії «Теорія розвитку економічних систем Всеволода
Голубничого» [1], що вийшла у 2017 р. у видавництві «Наукова думка» і стала
першою спробою системного дослідження творчості вченого, представлено
основні аргументи на користь застосування інституційної методології та
компаративістики для дослідження коеволюції економічних знань,
інституційного середовища та господарської практики, в ході якої власне і
формуються економічні системи. Компаративістика в даному випадку
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розглядається як методологічне підґрунтя економічного аналізу існуючих у
світовій практиці типів економічних систем та теоретичних концепцій
економічного розвитку як упорядкованої цілісності.
Алгоритм застосування інструментарію компаративістики до аналізу
економічних систем вперше був представлений Голубничим у його широко
відомому на Заході спільному із А.Оксенфельдтом підручнику «Економічні
системи в дії: США, СССР та Франція» [2] і спирався на дослідження таких
параметрів:
– джерела формування, чинники еволюції та характерні ознаки різних
типів економічних систем;
– базові принципи і механізм реалізації основного економічного закону
системи та його вплив на розвиток всієї інституційної структури суспільства;
– структурні та функціональні особливості функціонування економічних
систем;
– структура та домінуючий тип власності;
– особливості соціально-трудових відносин та чинна модель розподілу
доходів й соціального захисту;
– механізм забезпечення технічного прогресу та інноваційного розвитку;
– особливості механізму ціноутворення;
– причини нерівноважності розвитку та історичної обмеженості
інституційного потенціалу економічних систем;
– інституційні особливості еволюції економічних систем.
Запропоновані
параметри
заклали
концептуально-методологічну
конструкцію та рамкові умови для комплексного аналізу та порівняння
економічних систем в контексті їх суспільно-економічної ефективності, що дає
можливість знайти відповідь на ключове питання багатосотлітнього наукового
дискурсу про те, які чинники – політичні чи економічні – слід вважати більш
істотними для суспільного розвитку. Очевидно, що економіка, будучи
детермінантою суспільного розвитку не може існувати, а, відтак, і бути
досліджена, поза суспільством, політикою, історичним процесом розвитку.
Інституціонально-еволюційний аналіз дозволяє розширити предметне поле
дослідження економічних процесів та зрештою найбільш релевантно визначити
джерела розвитку та типи економічних систем.
Вихідний методологічний принцип аналізу економічних систем
Голубничий сформулював так: «Всі сучасні економічні системи вирішують
однакові економічні завдання, хоча їх політичні, соціальні, національні цілі
можуть відрізнятися. Вони прагнуть досягти своїх цілей з мінімальними
витратами і якнайшвидше. Всі економічні системи здійснюють аналогічні дії
для досягнення цієї мети: виробляють, резервують і розподіляють товари та
послуги; використовуючи всі види природних ресурсів». При розгляді та
порівнянні цих систем як насамперед економічних, а не етичних утворень,
базою для їх порівняння повинна бути ефективність в реалізації мети системи і
виконання нею основних її функцій [2, р. 3–4].
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Ефективність економічних систем, на думку Голубничого, визначається
характером та цілями їхнього розвитку. Лише рухаючись вперед, до високих
стандартів життя через «прогрес технологічних інновацій і зростання випуску
нових продуктів», економічна система може бути ефективною і стійкою. Отже,
критеріями, за якими можна оцінити ефективність економічної системи є темпи
та зростання інноваційної динаміки розвитку, що, на думку вченого, є єдино
можливою умовою сталого існування економічних систем [2, р. 5].
Окрім зазначеного, дослідження ефективності економічних систем
повинно враховувати оцінку наслідків їхнього функціонування для політичної,
соціальної та інших інституціональних сфер суспільства. Економічні угоди, на
думку Голубничого, «повинні відповідати більшому, ніж тест на економічну
ефективність» [2, р. 5].
В іншому випадку, незважаючи на можливості економічної системи
забезпечувати основні матеріальні потреби населення, вона є неспроможною
задовольнити базові цивілізаційні запити окремих громадян, зокрема
гарантувати їхню особисту безпеку. За висновком Голубничого економічна
система, яка «пригнічує природні імпульси і емоції населення, порушує
моральні й етичні закони, або увічнює і збільшує нерівність можливостей»
приречена на поразку[2, р. 5]. Майбутнє, на думку вченого, належить таким
економічним системам, розвиток яких скерований на задоволення не лише
економічних, а й загальноцивілізаційних потреб людства загалом та його
окремих індивідуумів.
Важливим аргументом на користь застосування компаративістики у аналізі
економічних систем є перманентний суспільний пошук найбільш оптимальної
моделі національної економіки, що відбувається на тлі порівняння існуючих,
різноманітних за своєю організаційно-економічною структурою та соціальнокультурними особливостями типів економічних систем. Компаративний аналіз
в даному випадку уможливлює оптимізацію процесу відбору найбільш
ефективних структурних елементів у межах існуючих у світовій практиці та
побудови на їх основі відповідної національної моделі та дозволяє зробити
висновок, що за умови ефективної державної політики скерованої на створення
сприятливих інституційних умов існує можливість гармонійного співіснування
в межах однієї системи антагоністичних за своєю природою інститутів –
централізованого планування і приватної власності.
Однак їхня ефективна взаємодія, як доводить Голубничий, можлива лише
за умови, що переважна більшість членів суспільства поділяє спільні цінності,
які, своєю чергою, формуються під впливом чітко акцентованої державної
політики, принципи якої відповідають інтересам і підтримуються усіма
верствами населення. Економічна компаративістика є найбільш придатним
інструментом для відстеження процесів інституційної трансформації
національних економік та виявлення джерел формування різних економічних
систем та механізмів нівелювання соціально-економічних суперечностей у
їхньому розвитку.
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У цьому контексті значну увагу слід приділити проблематиці
регіонального розвитку як найважливішому напряму державної економічної
політики, недооцінка важливості якого може зумовити не лише неефективне
використання обмежених ресурсів, а й призвести до зростання міжрегіональної
і міжнаціональної напруженості, зниження рівня суспільної раціональності і
загальної ефективності функціонування соціально-економічної системи.
Запропоновані В. Голубничим підходи сформували теоретикометодологічні засади теорії розвитку економічних систем, що своєю чергою
стала підґрунтям для новаторського наукового напряму – економічної
системології.
Список використаної літератури
1. Клішова О., Супрун Н. Політична економія суспільного прогресу Всеволода
Голубничого. Т.1 Теорія розвитку економічних систем: монографія/ за ред.
д.е.н., проф. Супрун Н.А. / вступне слово акад. Геєць В.М. /
О.Клішова, Н.Супрун,; ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». К.,
2017. 352 c.
2. Oxenfeldt Alfred R., Holubnychy Vsevolod, eds., Economic Systems in Action:
the United States, the Soviet Union and France. 3ed. New York: Holt, Rinehart
and Wiston, 1965, vii, 264 p.

505

ПАРАДИГМАЛЬНІ ЗРУШЕННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ ХХІ СТ.
Y. Krivorotko, Doctor of Economics, Associate Prof.,
Private Belarusian Institute of Jurisprudence,
Minsk, Belarus
PPP PROJECTS IN BELARUS:
DOES IT BREAKTHROUGH IN PUBLIC SERVICES
Nowadays a PPP concept is quite widespread in a circle of statesmen,
legislators, representatives of business and experts in Belarus. What is it: fashionable
name, craze or real need for a present economic life? The latest events in Belarusian
economy and finance vividly show that the PPP role becomes even more demanded
and urgent. It interests scientists, practitioners, experts to explore PPP's experience
both in EU and Post-Soviet countries and to use its entire positive in infrastructures’
development and public services providing.
An importance of the paper subject touched consists is that it mentions future
model of the public economy development based on blended partnership of the
public and private sectors. Paper pursues the aim to show how public and business
alliance is arisen and communicated in Belarus, what PPP directions develop and
how legislative, regulative and organizational environment of PPPs are evaluated.
Key words: public-private partnership, infrastructure investment, budget deficit,
public services, PPPs funding.
Why PPPs in Belarus?
Explore in public finance area in developing countries [1, 7], show that the
financing of public infrastructure investment projects previously had a large-scale
character due to limited public finance has changed now. For example Della-Crose
and Yermo (2013) show that limited collaboration of the public sector with the
private sector limits the chances of sourcing private finance to deliver public
infrastructure projects. These studies justify the use of PPPs as an alternative
financing instrument that is appropriate to attract the private sector in the financing
of public infrastructure investment. It is not an exception for Belarus.
In condition of recession the Belarus is faced with challenges one of which is
need of capital investments in modern infrastructure under the very limited
opportunities of the budgetary funding. Moreover, the tendency to decrease of budget
funding is traced in recent years. According to the governmental infrastructure plan
the share of infrastructure investment to GDP is reducing every year. If in 2006 this
indicator was 1.2 percent, then in 2014 – 0.8 percent. It indicates the need to search
new funding mechanisms for infrastructure projects. It mechanism should improve
the living standards of population and maintenance of social standards level in
comparison of last years. In the long term till 2020 the funding needs for creation of
infrastructure facilities are estimated at $17.9 bn., and from 2021 to 2030 – $50.5 bn.
As the figure shows, an annual average gap between infrastructure investment
needs and budgets’ capacity to fund it during 2016-2020 will be planned $1.57 bn.,
and during 2021-2030 -$ 2.41 bn. It is expected that the gap of funding should be
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covered by means of PPP projects. Thus nothing remains how to go on the way of
financing by means of PPP’s. Some belarusian researchers believe that PPPs interest
increased in Belarus as well as in other states of the Eurasian Economic Union by a
need to attract private investors and ensure funds for traditionally provided public
services [6]. There are other researchers’ points of views on this matter. For example
Feremo emphasizes that the need to blend approaches and techniques to attract
private sector finance to enhance public and private sector investor collaboration
[3]. Della-Crose and Yermo argue that the needed mechanisms and models to
implement public infrastructure projects require a complementary, effective and
efficient approach to enhance the success of PPPs in the public sector [1].
PPP pilot projects selected
In Belarus currently only seven from 63 submitted PPP projects will be
implemented from which: two for road infrastructure, two for thermal and electric
energy and three for welfare sphere). The seven pilot projects capture 27 percent of
the national infrastructure plan of Republic of Belarus for 2016–2030. These figures
give an essential optimism in infrastructure development by means of PPPs.
Nevertheless, the PPP pilot projects had started in 2014-2016, therefore it is too
early to provide any comment and results on them but some preliminary analysis of
success factors and components may be done. However, there are risks of PPP
projects to be failed due to deterioration of investment climate in Belarus where
foreign investments for 9 months of 2016 are decreased on 2.4 bn. USD in
comparison with the same period of 2015 [5]. As studies show [6, p. 86] difficulties
limit public finance in developed and developing countries as a result of lack in
policy and legal framework reforms and the complexity of institutional and
political characteristics of the public sector. This justifies the use of PPPs in
Belarus as an alternative financing instrument that is appropriate to attract the private
sector in the financing of public infrastructure investment.
In many cases the land contribution as a governmental part in PPP projects is
dominating. In fact, the land is transferred to the private investor on the terms of a
long-term lease for construction and operation (lease- develop-operate), and then
under condition of successful operation and lack of complaints in public services
providing rent may be prolonged. From these positions the land is a risk-free asset for
the public in PPP projects as the governmental party remains the land owner. Such
way is the best for land investment from the governmental party in PPPs, than its sale
to private investors and generating revenues for budgets.
It should be noted; however, the governmental party making the land
contribution into the PPP projects does nothing after and expects results from the
private sector. It limits partnership relations of the government party in PPP projects.
Actually, the governmental party does not participate in risk management and in any
financial commitments, sanctions, penalties, does not solve PPP-related tasks, and
shifts everything to the private party. The private party suffers a shortage of
government attention. Such PPP has character of quasi partnership as in this case
partnership comes down to exclusive land allocation for PPP project only and nothing
to differ from foreign investors projects.
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Barriers of economic and political surrounding for PPPs development
In addition to the SWOT analysis it should be focused on economic and political
surrounding for PPPs’ development. Here some barriers exist:
Weakness of financial market in Belarus. Most of PPP projects faced funding
difficulties by private investors, government, international financial institutions. PPP
partners must be provided with financial instruments.
1. Belarus has not attained sovereign credit rating assigned by international
rating agencies. That is a prerequisite seeking to obtain long-term debt financing
instruments in international bond market. Funding by international financial
institutions is a good instrument seeking to promote PPP.
2. Risk insurance is problematic. Lending risk assessment in Belarus, carried out
by some authoritative insurance agencies, show that the country belongs to group
seven, i.e. high lending risk countries.
3. Long-term budget planning is an important in long-term contracts therefore it
is necessary to reconsider an approach to budget planning and allow drawing up plans
for 3-5 years. The barrier for long term planning is a high inflation rate. For example,
inflation in last decade in Belarus was 19.58 percent and it makes long-term planning
as a very complicated process [4].
4. Absence of efficient spending techniques. Efficient spending (value for
money) depends on several factors, such as the chosen funding model, the selected
private partner, etc.
5. Deficit of competent local specialists and experts in PPP in Belarus who able
to control fulfillment of contractual obligations of the private partner regarding
works, costs, quality, services, efficiency, etc. Such experts should be recruited by
each ministry engaged with PPC projects.
6. Absence of concessional ways of PPP formation. In result, there are no
concession contracts in PPP practice. It is a serious obstacle in real partnership and
PPP development as a whole. The main reason why there are no concession contracts
in Belarus is that the governmental part does not wish to bear equal responsibility in
fulfillment of its obligations by the concessional agreement. Another reason is
unwilling to lose control over state ownership assets. In addition, there are no
regulations protecting the interests of the both parties. So, Belarusian government
badly needs in scientifically grounded strategy for concession development.
7. PPP project formation and its administration should be decentralised and not
bureaucratic. Nodaway PPP projects in Belarus are developed by the central
government and controlled by the ministries. It is no secret that power and
administration in Belarus are centralized and projects are considered and approved by
the central government. The public as well as local authorities have no voice in PPP
projects' decision-making although projects are implementing in their territories.
Absence of the third party of PPP – civil society represented by public organizations.
At decision making of PPP project implementation, the authority does not consult
public, associations, non-governmental organisations. Another word, those people to
whom public services intend and who have to be active actors in sustainable
development situation. Civil participation in PPP has to be implemented through
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creation of local action groups (LAG). They have to connect the public and partners,
observe balance of interest and represent the interests of all available local groups
operating in the most various welfare branches. At decision - making the share of
private partners and associations has to make less than 50 percent of local
representatives.
Conclusions
The Belarusian government begins to realize that the state is not able to perform
their economic functions in a traditional manner anymore, financing investments
into the public sector only by means of central and subnational budgets and calls to
the aid the private sector. On the other side the government also realizes that PPPs
will not bring super incomes both for private investors and national and subnational
budgets, however entirely understands importance of preservation and maintenance
public sector standards for future generations.
At the same time public finance is strained to finance public infrastructure
investment. The study established further that the financing gap of public
infrastructure is widening, since the public sector is limited to finance total
infrastructure investment requirements. Nevertheless, a gap exists to establish an
alternative financing instrument, and therefore, the study develops and improves the
use of PPPs as an alternative financing instrument of public infrastructure. The study
found important to augment the use of PPPs by developing a framework of
success factors with public infrastructure investment funding.
Difficulties in PPP's implementation linked with limit public finance as a
result of lack in policy and legal framework reforms and the complexity of
institutional and political characteristics of the public sector. Most difficult issue to
PPP projects implementation is attractiveness of investment climate for private
investors. Most discussed issues are the searching for key success factors of PPP,
introduction into practice a concession as the fairest model of PPP, decentralization in
decision-making in PPP project implementation, financial market development,
extending of civil society participation in PPP projects. Nevertheless, the public
sector funding by means of PPPs has the right for existence and further development
in Belarus. In nearest prospect PPP should be the main funding method to cover the
public investments.
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ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ
ПРОЦЕСІВ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА
Обґрунтовано доцільність уведення в науковий обіг нового напряму
сучасної політичної економії – політичної економії середнього клас, яка
пояснює закономірності його розвитку, розкриваючи зміст і процес
трансформації економічних, політичних і соціальних відносин середнього класу
«в собі», в його неоднорідності. Основні завдання політичної економії
середнього класу – дослідити та визначити закономірності ефективної
взаємодії економічної та політичної складової у процесі життя та діяльності
суспільства середнього класу, виявити причини тенденцій, що звужують
можливості відтворення середнього класу в посткапіталістичному
суспільстві, сформулювати закони функціонування та розвитку середнього
класу, виокремити його функції, оцінити вплив середнього класу на формування
та вибір напрямів і варіантів економічної і соціальної політики тощо.
Ключові слова: середній клас, політична економія середнього класу,
ідеологічна складова, функції, економічна політика.
Сучасна політична економія є наукою, предмет якої постійно
розширюється, зростають межі її предметного поля, в якому виявляються
політичні причини та їх економічні наслідки, розкриваються і пізнаються
закони, об’єктивно аналізуються причинно-наслідкові зв’язки явищ і процесів.
Вона також заглиблюється в умови формування інклюзивних економічних і
політичних інститутів суспільства (за Дароном Асімоглу і Джоном Робінсоном)
[1], тобто інститутів, які націлені на формування інституційного середовища,
що створює стимули і рівні можливості, залучає всіх членів суспільства до
економічної діяльності. Вона також досліджує негативні наслідки впливу на
економіку екстрактивних економічних і політичних інститутів. У західному
світі політична економія переважно стає наукою середнього класу, як наслідок
того, що речова форма відносин людей трансформується, і згладжуються
міжкласові відносини.
У методологічних межах свого предмета дослідження і функцій політична
економія середнього класу пояснює закономірності його розвитку,
розкриваючи зміст і процес трансформації економічних, політичних і
соціальних відносин середнього класу «в собі», в його неоднорідності. При
цьому політична економія середнього класу залишається наукою про багатство,
і, в тому числі, як вважають учені, «наукою про соціальну форму багатства» [2,
C. 182-183]. Ключовою закономірністю розвитку глобалізованого суспільства
на теперішній час, як, до речі, і суспільств окремих національних держав, є
збільшення розриву в доходах між класами. При цьому наявний середній клас
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має чітку, насамперед, майнову диференціацію в порівнянні з різними за своїм
рівнем доходів країнами світу, і в трансформаційних економіках він є бідним у
порівнянні із середнім класом стійких (робастних) економічних систем
розвинених країн.
Політична економія середнього класу виходить з проблеми розподілу
доходів, їх відносної справедливості на основі домінуючих у тому чи іншому
суспільстві політичної і економічної концепцій соціально-економічного
розвитку. Аналізуючи ситуацію «що є» і, відповідаючи на питання, «як
повинно бути», політична економія середнього класу, пізнаючи закони та
закономірності формування, розвитку та функціонування середнього класу,
зіштовхується з такими суперечностями як, наприклад, проблема домінування
«порядків закритого доступу» [3], в яких економічні та політичні інститути, в
неконсолідованих демократіях, екстрактивні за своєю природою, тому що
«вони створені для вилучення доходів і багатства у однієї частини суспільства
заради вигоди іншої його частини» [4, C. 91].
Відокремлення політичної економії середнього класу в межах сучасної
політичної економії викликається до життя потребами поглиблення розуміння
«серединного» прошарку населення, його ціннісних орієнтирів, як
матеріальних, так і нематеріальних. Політична економія середнього класу має
на меті формулювання цілей політики держави, економічної і соціальної
політики щодо свого ідеалу, блага – середнього класу, що є для неї
абсолютним, безумовним.
Політична економія середнього класу окреслює проблемне поле сучасної
філософії, економіки та політики середнього класу, задає парадигму
обговорення ключових політико-економічних питань, визначає концептуальний
і методологічний інструментарій усіх наступних досліджень у цій сфері.
Політична економія середнього класу виникла та існує в площині практичної
важливості і керується необхідністю підтримки середнього класу як її ідеалу,
якому вона слугує, як абсолютного, безумовного блага, потреба в якому існує в
сучасних громадянських суспільствах.
Саме тому, одне з найважливіших завдань політичної економії середнього
класу – дослідити та визначити закономірності ефективної взаємодії
економічної та політичної складової у діяльності суспільства середнього класу,
з позицій формування адекватного потребам посттрансформаційного розвитку
національної економіки мотиваційного механізму, який би забезпечував
зростання рівня економічної, політичної, громадянської свободи, враховував би
інтереси середнього класу в його гетерогенності, водночас, основних суб’єктів
господарювання – представників малого та середнього бізнесу як представників
середнього класу, так і інших соціальних груп і прошарків.
Таким чином, одним із напрямів досліджень політичної економії
середнього класу є: дослідження умов формування та функціонування
середнього класу в історичній ретроспективі в розрізі країн світу; його
політико-економічні функції, їх роль і умови забезпечення реалізації, вплив на
розвиток держави, приватного сектору і суспільства, вплив на політичний та
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економічний вектори розвитку (вибір і реалізацію), демократизацію
суспільного життя та консолідацію демократії, лібералізацію економічного
життя; проблеми нерівності в доходах, забезпечення рівних економічних
можливостей громадянам, становлення майнового та підприємницького
середнього класу тощо.
Політекономічний підхід до соціальних явищ за своєю сутністю є
осмислювання і пояснення певних економічних явищ і процесів з точки зору
політичних інтересів народу, окремих його прошарків і класів. Саме такий
підхід поглиблює розуміння об’єктивних закономірностей економічного і
соціального розвитку суспільства [5, C. 19], в його соціальній класовій
структурі.
У предметному полі сучасної політичної економії знаходяться не лише
проблеми розвитку ринкових відносин і товарного виробництва, а навпаки,
проблеми державного регулювання ринку, його обмежень і провалів. Клас,
який виявився зацікавленим у дослідженні та розв’язанні таких проблем, – не
стільки робочий клас, скільки серединні прошарки населення. Політичні їх
інтереси полягають не стільки в підтриманні ринкової рівноваги і ринкового
саморегулювання (хоча суттєвою мірою це також їх інтереси), скільки в
зміцненні держави і державної або суспільної підтримки таких неринкових
сфер як культура, освіта, наука, система охорони здоров’я тощо. Ці інтереси в
сучасному західному суспільстві представляє соціальна демократія [6], тому
актуальні висновки сучасної політичної економії є можливими в поняттях і
категоріях саме соціальної демократії.
Водночас, ліберальна демократія, та її сучасна форма неолібералізм, стали
домінуючими в країнах англо-саксонського типу. Можна погодитись із думкою
політекономів, що: «Політична економія є по суті справи економічна ідеологія
найбільш прогресивного класу в класовому суспільстві…» [5, C. 20]. Однак
політична економія є і прикладна етика (за С. Булгаковим), етика економічного
життя [7, C. 632-633]. Вважаємо, що ідеологічна складова політичної економії
середнього класу є важливою, однак з урахуванням етичних меж реалізації
політики держави.
Глобалізоване суспільство знаходиться в динаміці переходу від
традиційної класової структури до нової структури, яка, на думку вчених, буде
складатися не із класів, а професійно-функціональних груп, що визначатиме
динаміку нерівності в трудових доходах, в залежності від співвідношення
попиту і пропозиції на ринку праці. Капіталістичне суспільство з розвиненою
ринковою економікою є класовим. Перехід до постіндустріального суспільства
призводить до ускладнення стратифікаційної структури як такої, що виявляє
себе в утворенні міжкласових і внутрішньокласових страт, прошарків.
Громадянське суспільство і політична економія мають тісні взаємозв’язки.
Активна і рівноправна участь громадянина в житті країни з представницькою
демократією, що вимагає розуміння державних справ, передбачає глибокі
знання ним політичної економії. Мораль особистості, вважають ученіполітекономи, визначається знанням політичної економії. Більш того, незнання
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політичної економії, означає втрату моралі особистістю, оскільки вона буде
погано розбиратися в питаннях, якими живе суспільство і економіка. Політична
економія пояснює класовий стан суспільства, і, водночас, класовий розподіл
суспільного продукту. У цьому випадку заміна політичної економії
неокласичною ліберальною (неоліберальною) економічною теорією є досить
зручною і корисною для поляризованого класового суспільства з крайньою
нерівністю в доходах. Така теорія представляє соціальну (класову) проблему як
особисту, індивідуалізовану проблему окремих людей.
Провідною стає суспільна думка – необхідність покладатися тільки на
себе, оскільки це є виразником індивідуальної і економічної свободи.
Патерналістські очікування вважаються слабкістю індивідів, нездатністю брати
відповідальність за свою долю на себе.
Відбувається підміна понять: класова боротьба, конфлікт роботодавця і
робітника за розмір заробітної плати змінює корпоративне суперництво
управлінців за успішний результат і першість. З методологічної точки зору це
відбувається тому, що ядро неокласики складають такі методологічні
установки, як індивідуалізм, абсолютна раціональність, обмеженість ресурсів
(рідкість), корисність (прагнення її максимізації), ринок як обмін, абсолютна
(часткова) ринкова рівновага.
Можна погодитись з такою широко розповсюдженою в науковій літературі
думкою, що відсутність зацікавленості в існуванні політичної економії як
науки, яка представляє ідеологію рівномірної соціальної стратифікації із
переважаючою часткою середніх прошарків населення, є зручною для окремих
країн та їх влади, якщо надзвичайно несправедлива диференціація в доходах є
результатом реалізації інтересів бізнес-еліти в процесі її зрощення з владою і
нехтуванням національними інтересами країни. Таку ідеологію відстоює
неоліберальна держава [8], в якій інтереси ринку протистоять індивідам,
громадянам.
Саме тому замість класів і соціальних прошарків у центрі уваги
економічної науки опиняється методологічний індивідуалізм. Це, по суті,
означає, що індивід бере на себе відповідальність за свої економічні результати
як раціональний максимізатор корисності, що виходить на ресурсні ринки як
споживач і виробник одночасно.
Однак відмова в економічній теорії від урахування класової структури
суспільства і наявного класового суперництва, й за певних умов протистояння,
не означає, до речі, її відсутності в реальному житті. В епоху глобалізації
класове розшарування суспільства поглибилося як на рівні окремих
національних держав, і розвинених, і тих, що розвиваються, так і на рівні
глобалізованого суспільства.
Відомо, що класи з’явилися із зародженням капіталістичного суспільства.
Сьогодні виділяють переважно трьохкласову модель у сучасному суспільстві,
де є багаті і бідні, і середній клас. Така соціальна стратифікація є безумовно
спрощеною і наука диференціює суспільства більш складно. Наприклад, сам
середній клас не є однорідним за своєю структурою і поділяється на такі рівні:
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вищий середній клас, середній клас, нижчий середній клас (американський
емпіричний підхід до соціальної стратифікації 30-40-х рр. ХХ ст. за Вільямом
Л. Уорнером).
Усе зазначене вище, дозволяє нам прийти до висновку, що середній клас є
складовою соціальних сил, архітектоніку яких складають соціальні прошарки,
групи і класи, які визначають динаміку сучасного суспільства. Досліджуючи
динаміку суспільного розвитку, корисно мати уявлення про структуру, потреби
та інтереси, природу конфліктів цих соціальних сил. Отже, інструментально і
методологічно важливим є наукове розуміння і пізнання найбільш
прогресивного і домінуючого класу в сучасному суспільстві, яким став середній
клас, глибоке осмислення природи суперечностей в новій соціальній структурі і
способів їх знаття тощо. Відповіді на ці складні питання, безумовно, може
надати політична економія середнього класу.
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THE EFFECTS OF RMB REAL EFFECTIVE EXCHANGE RATE
CHANGES ON THE UPGRADE
OF SHANGHAI INDUSTRIAL STRUCTURE
Abstract
By collecting the data from 1981 to 2013 and by applying the Cointegration
Test, the Error Correction Model, and the Impulse Response Function, this paper
analyses the effects of RMB Real Effective Exchange Rate on the industrial structure
of Shanghai and its upgrade. The results show the two have an inverse relationship.
The degree of Export Openness, the degree of Import Penetration, and the intensity
of the Foreign Direct Investment in Shanghai will have a negative impact on
Shanghai’s industrial structure, after an initial positive effect. The increase of RMB
Real Effective Exchange Rate leads to the change of the structure of international
trade and foreign direct investment in Shanghai, of which restrains the development
of labour-intensive industries but strengthens the development of high value-added
and technology-intensive industries. The paper recommends the industrial
associations in Shanghai to participate in the global value chain reconstruction by
promoting the supply side structural reform and by setting up an optimised new
industrial system.
Key words: RMB Real Effective Exchange Rate, Industrial Structure Optimisation
and Upgrade, Supply-side Structural Reform, International Trade and FDI.
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СТРУКТУРНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОНОМІКИ:
ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ
Досліджується суть структурних трансформацій як складової частини
сучасних трансформаційних процесів в глобалізованій економіці світу.
Розглядаються загальні принципи і підходи економічної теорії, що
застосовуються при вивченні різних аспектів структурних перетворень, їх
типів, засобів та головних цілей. Уточнюються нові соціально-економічні та
техніко-економічні чинники трансформаційних процесів в економічно менш
розвинутих країнах при вирішенні завдань індустріалізації та при формуванні
ринкового механізму господарювання в колишніх соціалістичних країнах.
Ключові слова: структурні диспропорції, доіндустріальна економіка,
транзитна економіка, трансформація економічної системи, регулювання
структурних зрушень.
Для значної частини країн світу динаміка економічного розвитку після
ІІ Світової війни характеризувалася одночасними структурними зрушеннями у
системі господарювання. Формування великої групи країн, що звільнилися від
колоніальної залежності впродовж 50-60-хх років ХХ століття, а згодом, з кінця
80-х років, – перехід колишніх соціалістичних країн від централізованого
планування до ринкових засад господарювання, - викликали стійкий інтерес
економічної науки до пошуку ефективних шляхів економічної трансформації.
Серед численних теоретичних і прикладних питань контрольованого
здійснення
економічних
трансформацій
проблема
цілеспрямованих
структурних зрушень займає чи не центральне місце. Добротну базу
дослідження структурних диспропорцій та їх подолання заклали західні
дослідники, серед яких не можна не згадати Г. Зінгера, Р. Пшебіша,
Х. Лейбенстайна, Р. Нурксе, А. Хіршмана, С. Кузнеця, У. Ростоу, Р. Вишні,
Х. Ченнері, А. Люіса, П. Ромера та багатьох інших. У зв’язку із
трансформаційними процесами у пост-радянських республіках і країнах
Східної та Центральної Європи з’явилися численні дослідження вчених у цих
країнах і поза їх межами. Серед вітчизняних дослідників проблематики
структурних зрушень в умовах трансформації економічної системи відзначимо
внесок В. Базилевича, І. Барановської, Ю.Бажала, В. Бодрова, А. Васіна,
В. Геєця,
Н. Гражевської,
В. Кононенка,
О. Мельниченка,
А. Чухна,
Л. Шаблистої, Л. Шинкарука, О. Шкурупій та інших.
Основним методологічним підходом, що використовується в сучасних
дослідженнях структурних трансформацій, є багатоаспектний системний
підхід. Його використання дозволяє комплексно, з врахуванням відповідних
причинно-наслідкових зв’язків охарактеризувати об’єкт вивчення. Широко
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застосовуються класифікації досліджуваного об’єкту за характерними
ознаками: - з огляду на рівень розвитку економічної системи і специфічних
трансформаційних завдань; - з огляду на типи структур (підсистеми), що
трансформуються; - з огляду на базові принципи і особливості протікання
процесу трансформації тощо. В рамках основних економічних шкіл
(неокласична, інституціональна, структуралістська) застосовуються підходи і
методи, серед яких можна виділити синергетичний, кібернетичний,
інноваційно-технологічний, «випуск – витрати», а також економетричний
аналіз, кластерний аналіз, аналіз трансакційних витрат.
Актуальність дослідження передумов ефективних структурних зрушень не
вичерпується разом із формальним виконанням базових завдань переходу до
ринкової (змішаної) економіки у колишніх соціалістичних країнах або у зв’язку
із окремими «проривами» нових індустріальних економік. Новизна пошукових
підходів визначається, зокрема, появою низки якісно інших соціальноекономічних контекстів сучасної економіки розвитку. Окреслимо основні з них:
- відбуваються швидкі та значні зміни у системі суспільних потреб, пріоритетів
споживання, мотивацій підприємництва у зв’язку із лібералізацією і
розширенням ринкових засад; - формується інформаційна економіка, в якій
підвищується значення інформації як фактору виробництва, змінюється
пропорція матеріальних і нематеріальних активів та відповідних витрат; посилюється різноінтенсивна динаміка розвитку окремих галузей і регіонів в
зв’язку із різними можливостями використання НТП та інновацій і, як наслідок,
відмінностями у тенденціях зміни граничної продуктивності факторів у
традиційних і новітніх галузях, - формуються диспропорції відтворювального
процесу та пропорцій виробництва, споживання і нагромадження в умовах
коригуючого впливу глобальної конкуренції, недосконалої макроекономічної
політики та геополітичних факторів; - посилюються структурні зміни у складі
населення, особливо – його економічно активної частини, під дією
різнонаправлених тенденцій (транскордонна міграція робочої сили, старіння
населення, занепад «старих» галузей і відповідних професій, збільшення частки
добровільного безробіття (повного або часткового), - посиленням
монополістичних тенденцій у зв’язку із проникненням в національні економіки
ТНК та сприянням з боку держави розвитку національного олігархічного
капіталу [2, с. 226-228].
Набутий досвід регулювання трансформаційних процесів і структурних
зрушень в ході їх здійснення (разом із згаданими новими контекстами) вимагає
глибшого теоретичного осмислення низки питань. Серед найважливіших можна
навести наступні: - висхідна точка, попередній алгоритм і загальна логіка
структурних зрушень на стадії проектування; - механізм узгодження та
синхронної реалізації одночасно двох і більше цілей структурної
трансформації; - необхідне і достатнє співвідношення національних і
міжнародних чинників структурних зрушень; - критерії завершеності основних
завдань структурної трансформації тощо [6, с. 13].
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Основний фокус дослідження трансформаційних зрушень може
змінюватися в залежності від обраного об’єкта сучасних соціальноекономічних трансформацій. Багато дослідників погоджується, що їх можна
згрупувати і звести за ознакою спільності мети та ключових процесів, до
основних
чотирьох:
1) трансформація
від
індустріального
до
постіндустріального суспільства, 2) соціально–економічні перетворення в
країнах, що розвиваються, 3) зміна економічної системи колишніх
соціалістичних країн, 4) трансформації, що супроводжують поглиблення
глобалізаційного контексту економічного розвитку [ 3, с. 177].
Власне «структурна трансформація» в термінологічному значенні частіше
розглядається у двох площинах: як переведення ресурсів із первинного в
обробний сектор економіки і як зрушення в методах економічної організації –
від планової до переважно ринкової економіки [1]. Наведена трактовка радше
виходить із визначення мети та напрямку структурних трансформацій і залишає
поза увагою те, яким чином ця мета досягається. Вчені досить одностайні щодо
способів
(типів)
трансформації:
«телеологічного»,
«еволюційного»,
«генетичного» і «через запозичення» (який Е. Райнерт, зокрема, вважає
основним в сучасних умовах і називає «економічною емуляцією» [5. с. 112114]. Вважається, що з огляду на високу транскордонну мобільність
глобалізованої економіки і нагромаджений господарський досвід найбільш
реалістичними типами здійснення структурних трансформацій є останні два.
У рамках даної доповіді ми вимушено обмежуємо аналіз двома аспектами
структурних трансформацій, які вже згадувалися: 1) перехід від переважно
доіндустріальних традиційних економік до індустріальної економіки, і 2)
перехід від планової до ринкової економіки колишніх соціалістичних країн. В
першому випадку «стратегія наздоганяючого розвитку» майже однозначно
передбачає «запозичення», як спосіб структурних трансформацій. Другий тип
трансформацій здійснюється переважно на індустріальній стадії розвитку і
передбачає комбінацію принаймні 2-х досить суперечливих трансформаційних
цілей, коли формування нового ринкового механізму господарювання має
узгоджуватися із утриманням досягнутого рівня високотехнологічного
виробництва (і зайнятого місця в міжнародному поділі праці) і формуванням
передумов модернізації виробничої сфери на принципах постіндустріального
суспільства.
Перший тип структурних трансформацій і відповідної стратегії їх
здійснення підпорядкований вирішенню основного завдання - «переливанню»
економічних ресурсів із традиційного (аграрного) сектору до модерного
(індустріального) сектору економіки. Тенденція спадної граничної
продуктивності праці в сільському господарстві економічно менш розвинутих
країн робить значну частину економічно активного населення відносно
надмірним по відношенню до можливостей її ефективного використання і
вимагає залучення у технологічно більш розвинені промислові і обслуговуючі
виробництва. Змінюється пропорція між зайнятими у цих секторах
робітниками, зростає середній рівень заробітної плати і загальних доходів,
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підвищується гранична продуктивність використання факторів виробництва –
особистих і речових. Гальмуючими факторами структурних зрушень
залишаються фінансові ресурси, сучасна технологія і висококваліфікований
управлінський апарат. Інші структурні пропорції (галузеві, регіональні,
технологічні, відтворювальні, зовнішньоторговельні, макроекономічні – в
широкому сенсі) можуть змінюватися в процесі досягнення основних цілей і є
похідними від їх реалізації. Швидкість і якість комплексу трансформацій
залежатиме не тільки від сфери розповсюдження ринкових засад, а й від
дієвості державного регулювання (яке в багатьох випадках є швидше
гальмуючим фактором у країнах «третього світу»).
Інший тип структурних трансформацій пов’язаний із реформуванням
колишніх соціалістичних економік на неоліберальних принципах і переходом
до переважно ринкового механізму регулювання народногосподарських
пропорцій. Висока інерційність попередньо сформованої структури негативно
впливає на темпи структурних зрушень та їхню нелінійну траєкторію із
можливостями відхилення, повернення та неповної реалізації. Важливим
чинником залишається геополітичний, що може посилювати негативну дію
однобокої спеціалізації (диспропорції галузевої і територіальної структур)
національної економіки в системі старого поділу праці, вплив нераціональних і
малоефективних коопераційних зв’язків. Порівнюючи цей тип структурних
трансформацій із попереднім треба наголосити на двох важливих відмінностях.
По-перше, вищий рівень економічного розвитку колишніх соціалістичних
країн дозволив використати принцип адаптації як спосіб поступового
пристосування існуючих елементів до нових елементів змінюваної структури.
Такої можливості практично не існує або вона дуже обмежена для відсталих
економік через критичні розбіжності структурування економіки за старого і
нового технологічного базиса виробництва. По-друге, структурна
трансформація в колишніх соціалістичних економіках була пов’язана із
значними можливостями державного апарату (із відомими обмеженнями)
впливати на узгоджений процес структурних зрушень на різних рівнях
(окремих
підприємств,
національного
господарства,
галузевому
і
територіальному рівнях). В країнах що розвиваються, держава обмежується
організаційно-технічними функціями при домінуванні міжнародних організацій
і великих ТНК із власними інтересами і пріоритетами.
Сформулюємо деякі висновки:
- проблему структурних трансформацій варто розглядати як важливу
складову економічних трансформацій, що потребує спеціального дослідження;
- сучасна економічна теорія активно досліджує структурні трансформації у
двох основних аспектах: як процес індустріалізації відсталих економік і як
процес формування ринкового механізму колишніх соціалістичних країн;
- потребують поглибленого вивчення зміни в системі соціальноекономічних чинників національного і глобального рівня, що впливають на цілі
і зміст структурних трансформацій;
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- актуалізується аналіз причин різної тривалості, глибини і наслідків
структурних зрушень різних економік з порівняльними стартовими умовами;
- перспективним напрямком досліджень слід вважати вивчення
структурних трансформацій різного типу за ознаками рівнів, інструментів,
малодосліджених пропорцій відтворення, внутрішніх і зовнішніх передумов,
стадійності процесу та критеріїв завершеності.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ВІДТВОРЕННЯ СУСПІЛЬНИХ БЛАГ:
ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА МЕТОДОЛОГІЇ
Проаналізовано концептуальні підходи до розуміння сутності відтворення
суспільних благ. Визначено вихідні методологічні передумови розкриття
дефініції “відтворення суспільних благ” і запропоноване авторське
трактування цієї економічної категорії. На теоретичному рівні специфіковано
найголовніші ознаки процесу відтворення таких благ у контексті сталого
розвитку.
Ключові слова: відтворення, суспільні блага, концептуальні засади,
інститут держави, національна економічна система.
Сфері відтворення суспільних благ (СБ) в економічній системі належить
особливе місце і роль, що спричинене наявністю позитивних екстерналій від
надання таких благ та її значущістю для інших видів господарської діяльності.
З огляду на це доречно звернути увагу на концептуальні засади відтворення СБ.
Питання теорії і методології відтворення СБ тою чи іншою мірою
перебувало у центрі уваги науковців і практиків, бо вони є невід’ємною
частиною процесу згладжування жорсткості ринкового механізму та
соціалізації економічної системи. Концептуальні підходи, пов’язані чи дотичні
до розкриття економічної природи відтворення СБ, знайшли своє відображення
у працях В. Базилевича, Ю. Винокурової, О. Грабової О. Длугопольського,
Б. Кваснюка, І. Малого, А. Мельник, Е. Мішана, В. Мортікова, В. Небрат,
М. Павлишенка, А. Рубінштейна, Ю. Федорової, С. Юрія та інших. Проте,
незважаючи на високу цінність представлених наукових досліджень у сфері
відтворення СБ, необхідно конкретизувати і поглибити теоретичні і
методологічні уявлення про таку складну і багатогранну економічну категорію,
як “відтворення СБ”.
Для з’ясування найголовніших концептуальних засад відтворення СБ було
використано сукупність загальнонаукових методів дослідження: індукції та
дедукції – під час аналізу теоретичних уявлень про економічну природу
відтворення таких благ; аналізу та синтезу – для детермінації методологічних
передумов розкриття сутності цього процесу; порівняння – стосовно
окреслення концептуальних засад цього феномену; логіки – з огляду на потребу
теоретичної специфікації безперервності забезпечення/надання таких благ.
До елементів наукової новизни представлених результатів належить те, що
детерміновано найголовніші концептуальні засади відтворення СБ, підґрунтям
яких є узагальнення наявних теоретико-методологічних підходів до розуміння
відповідної економічної дефініції та здійснення теоретичної специфікації цього
процесу в контексті сталого розвитку. Згідно з цим акцентовано увагу на
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синтетичності цієї економічної категорії з огляду на найголовніші стадії
відтворення, різні способи суспільної взаємодії, інституційовані стандарти
співпраці держави, фірм і домогосподарств у цій сфері.
В економічній науці відтворення розглядають як виробництво, взяте не як
одиничний акт, а як процес, що весь час повторюється та розглядається у
нерозривному зв’язку з розподілом, обміном і споживанням [1, с. 582; 6, с. 223;
8, с. 41]. Причому економічна категорія “відтворення” є багатоаспектною щодо
свого об’єкту. У зв’язку з цим й відтворення СБ доречно розглядати як одну зі
складових цього загального процесу, найважливішими функціями якого є
задоволення колективних потреб на засадах постійності і повторюваності,
корегування слабин ринкового механізму і сприяння прогресивним
економічним, соціальним і екологічним змінам у середовищі побутування
людини.
Відповідно, процес відтворення СБ орієнтований на поліпшення кількісних
і якісних параметрів людського розвитку, гуманізацію соціально-економічних
відносин, розв’язання гострих екологічних проблем, що кумулятивно сприяють
підвищенню добробуту. Можна погодитись з міркуваннями Е. Мішана
стосовно того, що результат впливу на добробут інших, що здійснюється через
пряму та опосередковану діяльність, є таким, що залучає нас до будь-яких змін
напрямів виробництва і чинників, на підставі оцінки послідовності змін у
смаках або умовах попиту, є завжди ненавмисною дією деяких законних
впроваджень [11, р. 343]. Це означає, що суспільство визначає комплекс
пріоритетів, реалізація яких через систему колективної взаємодії поліпшує
умови побутування, активізує творчий потенціал і мотивує до дій на
інноваційній основі. На нашу думку, відтворення СБ пов’язане з такими
вихідними методологічними передумовами, як:
− безперервність і повторюваність їхнього надання доречно розглядати
для економічної системи, що окреслена межами країни;
− формування багатосторонніх відносин між продуцентами і
споживачами СБ відбувається на підставі грошового обміну, який
опосередковується регуляторами свідомого походження;
− перебування в органічній єдності з іншими видами господарської
діяльності і поза ними існувати не може, зумовлюючи створення і розбудову
складної
самовідновлювальної
системи
виробничих
зв’язків
і
взаємозалежностей;
− апріорність екстернальних ефектів, дія яких на економічну систему є
здебільшого позитивною і пов’язана з поліпшенням умов побутування людини;
− взаємозв’язок між колективними потребами і характером надання СБ
відображається на підставі попиту і пропозиції цих благ, допускаючи існування
середовища із значним ступенем асиметричності інформації і деформацією
функцій ціни.
Ці початкові положення свідчать про те, що на теоретичному рівні
відтворення СБ є самостійною економічною категорією, яка має відповідне
змістовне наповнення, чіткі межі і посідає належне місце в науковому
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понятійному апараті. Зокрема, економістами-теоретиками представлено низку
визначень, які тою чи іншою мірою пов’язані/дотичні до економічної категорії
“відтворення СБ”. Учений О. Грабова наголосила на тому, що “основні
тенденції розвитку виробництва СБ задають двома інституційними чинниками:
бюджетом – у короткостроковому періоді, законодавчими нормами – у
довгостроковому; … виробництво СБ можливе за рахунок податків, що
стягують у “реальному” секторі, тому дуже важливо встановити пропорційне
партнерство приватного і суспільного секторів, яке забезпечує їхній стабільний
розвиток; …низка соціально значущих СБ, таких як охорона здоров’я і освіта
(які не володіють характеристиками “чистих” СБ) у сучасних економічних
умовах продукуються неринковим і ринковими секторами, які виступають
рівноправними виробниками” [4, с. 13, 14, 15].
Науковець Ю. Винокурова визначила “цілевідповідність таких форм
регулювання відтворення СБ, як формування стандартів державних послуг,
застосування системи стратегічних показників діяльності, використання
системи контрактів, аудиторський контроль за витратами, структурні
перетворення у бюджетній сфері, створення потенційно конкурентних ринків,
формування економічно обґрунтованих тарифів і ліквідація перехресного
субсидіювання” [2, с. 9, 17].
Ґрунтовно підійшла до з’ясування сутності виробництва СБ Ю. Федорова.
Зокрема, вченим сформовано модель пофазного руху СБ, в якій виділено їхнє
виробництво, розподіл і споживання, теоретично обґрунтовано два варіанти
продукування таких благ за видами: пріоритетне і видове [10, с. 17, 20].
Теоретико-методологічні напрацювання учених-економістів у царині
відтворення СБ є корисними з огляду на визначені чинники, які впливають на
рівень споживання таких благ, і часову мінливість потреб у них, систематизації
типів виявлення реальних потреб і формування найголовніших напрямів
підвищення ефективності їхнього продукування.
Відповідно, в ХХ–ХХІ ст. процеси вдосконалення людини у контексті
регуляторного впливу держави на підвищення освітнього та культурного рівнів,
поліпшення стану здоров’я, розв’язання проблеми бідності і забезпечення
соціальної справедливості, подолання негативних наслідків забруднення
навколишнього природного середовища і вичерпання невідновлюваних
природних ресурсів, досягнення стабільності і миру ставали все
пріоритетнішими.
З огляду на це сучасні українські науковці наголосили на потребі
підвищення ефективності формування та перерозподілу національного доходу
(НД) з метою забезпечення дієздатності держави [5, с. 109], врахування
особливостей здійснення суспільних трансформацій і динаміки взаємодії
економічної та соціальної сфер [9, с. 702–704], створення умов для розвитку
соціального партнерства [7, с. 27–28, 353], зміни ролі і поведінки держави щодо
таких коштовних ресурсів як ноу-хау, послуги освіти, охорона здоров’я [3, с.
772].
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Отже, з погляду концептуалізації дефініція “відтворення СБ” належить до
класу синтетичних економічних категорій, бо безперервність їхнього
виробництва пов’язана із стадійністю відповідних процесів, підґрунтям яких є
активне застосування регуляторів свідомого походження та інституціоналізація
умов організації взаємодії держави, фірм і домогосподарств. У зв’язку з цим
процес відтворення СБ стає особливо актуальним у контексті реалізації
стратегії сталого розвитку, набуваючи на теоретико-методологічному рівні
низки специфічних ознак: передача сигналів від виробників до споживачів й у
зворотному напрямі про асортимент СБ за допомогою ринкового механізму є
спотвореною, що зумовлює формування неринкових способів їхньої трансмісії;
зрівноваження попиту і пропозиції СБ передбачає активне використання
регуляторів свідомого походження, за допомогою яких створюється
відповідний механізм залучення необхідних ресурсів; усунення/мінімізація
“неконкурентоспроможних” і небажаних для суспільства виробництв СБ
пов’язане з виявленням системи пріоритетів, рівня зацікавленості в цьому
різновиді благ і можливостей щодо скорочення. Перспективи подальших
досліджень полягають у поглибленні теоретико-прикладних засад і принципів
відтворення СБ в економічній системі України
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METHOD OF AN ESTIMATION OF FINANCIAL AND ECONOMIC
STABILITY OF THE REGIONAL BUDGET
Abstract
None of the territorial authorities would be able to perform the functions of
management of economic and social processes in their territories, to make adequate
decisions appropriate in concrete situations, without knowing the status of their
territorial budget.
An analysis of the budgetary process includes several directions of research
characteristic of its different phases. At the stage of budgeting it includes an expert
study of the budget in terms of justification of its basic parameters. At the stage of
implementation, it includes an operational analysis of the current state budget and a
systematic study of trends in the income and expenditure budget. The final stage
includes an analysis of the effectiveness and efficiency of use of budgetary resources.
On this basis, the paper presents a system of indexes which makes it possible to
assess the quality of the regional budget process and to identify the causes of
breaches of development. It includes: 1. indexes specific to the structure of regional
budget revenues and the dynamics of the relations between them; 2. absolute and
relative indexes of the regional budget balance, 3. indexes of the income and
expenditure proportionality in the budget; 4. a rhythmic analysis of expenditure from
budgetary funds within the current budget; and 5. indexes of regional budget
liquidity.
Key words: index system, financial-economic stability, regional budget.
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ЕКОНОМІЧНЕ МИСЛЕННЯ
В СТРАТЕГІЯХ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО ВИБОРУ УКРАЇНИ
Розглянуто можливості економічного мислення як одного із визначальних
чинників соціокультурних змін в Україні. Означено інноваційні ресурси у
побудові динамічної економічної та соціокультурної реальності. Показано роль
творчої енергії, знання, людського капіталу та нових технологій.
Ключові слова: економічне мислення, цивілізаційний вибір, онтологічна
реальність, соціальне конструювання, еко-соціальна економіка, інноваційна
діяльність.
Соціально-економічний розвиток України здійснюється у відповідності до
сучасних цивілізаційних процесів. Спосіб життєдіяльності людських спільнот,
об’єднаних географічними чинниками, типом культури, рівнем соціальності та
технологічного розвитку, визначає приналежність до певного цивілізаційного
світу – західного чи східного. Визначення цивілізаційної приналежності
України – питання дискусійне для наукової спільноти, відповідь на яке мігрує
між позиціонуванням її як суб’єкта Західної цивілізації; як самобутньої
цивілізації; як частково православно-слов’янської і частково Західної.
Позиціонування України як держави, що належить до «розколотої» цивілізації
регіонального чи (локального) рівня не дозволяє подолати системну кризу
культурно-цивілізаційної самоідентичності, вирішити проблему вибору
цінностей і ціннісних орієнтацій, які «пульсують» в культурі і творять
відповідну картину світу. Така духовно-онтологічна «розколотість» впливає на
соціально-економічний розвиток держави, добробут її громадян, перспективи і
результати державотворчих процесів загалом.
Засобом вирішення вказаних проблем є економічне мислення, як один зі
способів реалізації проекту економічно-фінансових відносин як визначальних.
Аналіз показує, що реальним ґрунтом економічного мислення є реалізація
проекту капіталізму як енергії соціальних стратегій і одночасно перспективна
схема специфічного світового порядку, сутністю якого є «грошовий лад»
(О. Неклесса). Економічна детермінованість людського буття визначає
спрямованість поглядів, глибину і спектр розуміння світових проблем, в
контексті яких стає необхідним усвідомлення себе господарем ситуації.
Економічне мислення, завдяки якому реалізуються всі проекти, обумовлене
процесом динамічного розвитку ринкової (капіталістичної) економіки. Як
показує увесь її розвиток, вона визначає всю творчу діяльність людини,
спрямовану на перетворення природи, відтворення і вдосконалення самої
людини, створення духовних і матеріальних цінностей, формування різних
соціальних інститутів та відносин. Такий статус ринкової економіки
кардинально змінює напрям, смисл і важливість економічного мислення, яке
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визначає нові проекти і спрямовує життєві сили соціуму і особистості на їх
досягнення.
Напрямки мислення епохи є визначальними як для діяльності соціальної
сфери в її модифікаціях – економічній, культурній, політичній, духовній, так і
для людини. Процес формування стратегій мислення здійснюється у
взаємозв’язку із розвитком суспільства, в топосі буття як форми онтологічної
присутності людини в ареалах її можливого самоздійснення, в єдності
мислення і буття, що постає основою творення нового знання, епохи як нової
соціокультурної реальності, умовою пізнання і перетворення природи.
Специфіка розвитку мислення в топосі соціокультурного буття полягає в
організованому певним чином соціокультурному просторі, де стають
можливими методологічне мислення і розуміння як свідомо керований,
особистісний шлях, що проходить крізь тріаду – культура, життя особистості,
комунікація.
Стратегії сучасного економічного мислення формують напрями нового
розуміння економічного розвитку [6, с. 33]. Разом з тим існує очевидність
«небезпечного розриву між дійсністю господарювання і економічним
дискурсом. Думка рухається сама по собі, а хід подій – сам по собі» [6, с. 3235]. Такий «розлад» економічної картини світу є сегментом загальної
соціокультурної ситуації, яка є наслідком розгалуженого розгортання
історичних процесів та їх зростаючого прискорення. Рефлексія у вигляді
методологічного економічного мислення має найпершим завданням критично
переглянути усталені канони економічної реальності і допомогти усунути
даний розрив. На сьогодні «головним покликанням економічного мислення є
обґрунтування економічного дискурсу як комплексу епістемологічно
гетерогенних дослідницьких практик, а також створення концептуальних засад
для їх синтезу в підсумковому економічному знанні» [6, с. 34].
Одним із альтернативних шляхів виходу з кризи ми бачимо в «екосоціальній ринковій економіці», яка будується «на трьох підмурках – це
органічне поєднання економічної ефективності, соціальної справедливості та
ресурсно-екологічної збалансованості» [1, с. 79]. Ефективною та
результативною, на наш погляд, є ідея «Синьої Економіки», науково
обґрунтована і запропонована членами Римського клубу. Запровадження її на
теренах України дасть змогу збалансувати технології використання природних
ресурсів, зробити їх екологічно безпечними, скоротити економічні та соціальні
ризики всередині країни та за її межами. Впровадження інноваційних
технологій, що гармонізують відносини з довкіллям, дозволить вирішити
соціально-економічні та екологічні проблеми в державі і світі, перетворити
відсталі суспільства в економічно успішні. Сутність успішності і
результативності «Синьої Економіки» – в подоланні стереотипів мислення, в
«зміні старих недолугих рамок новими можливостями» [5, с. 53].
В контексті інтелектуальних стратегій сучасності, в тому числі й
економічного мислення, має домінувати принцип пріоритету загальнолюдських
цінностей як основна умова виживання. Адже сучасна екологія наголошує на
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існуванні меж в людській діяльності, на біогенетичні та антропологічні кордони
технологічної діяльності. Звідси, культура цінностей має виступати «як
пронизаність людяністю», адже «буття як вищий дар долі» не має
перетворитися тільки на «інструментальний засіб технічної стратегії людства,
на предмет виробничої перебудови» [4, с. 25].
Філософія подвійних стандартів моралі, шлях «найменшого зла», які
мають місце в економіці, політиці, культурі, мистецтві тощо, не вписується в
логіку стратегій як ефективного, так і економічного мислення. До прикладу,
коли виробники вдаються до заміни токсичного процесу менш токсичним,
вкладаючи в це мільярди доларів, – це не є вирішенням проблеми, адже
напівміра – не вихід із ситуації, а приведення її в глухий кут. Тому, часу на
«переформатування» стратегій економічного мислення небагато – за даними
ООН, людству залишилось лише 30-40 років, щоб здійснити «зелену
технологічну трансформацію» [5, с. 2]. Такі підходи зміцнять економіку та
суспільство знизу догори. Рушійною силою прогресу можуть бути тисячі
підприємців, чий безмежний досвід важить більше, ніж компенсація будь-якої
нестачі капіталу чи досвіду. «Потреби бідних – це нові можливості, які чекають
на підприємців» [5, с. 80]. Інновації, зміна методів виробництва і споживання є
факторами економічної збалансованості і стійкості суспільства, що актуалізує
проблему розвитку методології економічного мислення.
Стратегічним інтересом України є перетворення її на сучасну економічну
державу. За даними соціологічних досліджень, рівень задоволеності життям,
коефіцієнт «індексу щастя» українців один із найнижчих в Європі. «То що ж
насправді діється з «проектом Україна»?, запитує С. Грабовський, і відповідає:
«Україна – це не проект, як вважають просунуті інтелектуали. Україна –
онтологічна реальність, це буття. А проект – це певна ідеальна конструкція,
призначена для втілення в життя. Усередині проекту жити не можна: можна
жити тільки всередині реальної конструкції» [2, с. 7-8]. Тобто, соціальне та
економічне проектування в сучасних українських реаліях має базуватись на
досягненнях сучасних технологій.
Специфіка української національної культури мислення розкривається
через екзистенційно-персоналістичну сутність гуманізму, котрий виявляє себе
через ціннісну самореалізуючу роль людини, її самості. Звідси і
«вертикальність» сучасної людини ми осмислюємо як потенційну можливість
самотворення, самоідентифікації, свідомого вибору власного образу у викликах
та перипетіях долі. В системі духовно-онтологічних координат особистості
історичність, незавершеність самотворення людини, пошуків її власного «Я»,
самототожності, «істинної людини» в собі і виражається в соціальності,
комунікації, культурі. Продуцентом, результатом такого існування є цінності,
ідеали особистості, соціокультурний досвід, економічний прогрес і добробут.
Особливе значення в розвитку економічного мислення має освіта, де кожна
особистість має можливість отримати «додану освітню вартість» [3], розвинути
вміння покращувати «стартові позиції», з якими молода людина вступає в
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навчальний заклад, навчатися впродовж життя, піднімаючи власний і загальний
рівень освіченості до загальноприйнятих світових стандартів.
Виходячи з вищесказаного, енергії сучасного економічного мислення
повинні спрямовуватись на створення таких онтологічних умов існування
української людини, смислом яких є її цілісне і ціннісне ставлення до всього,
що відбувається в державі, побудови таких умов соціально-економічного
життя, які відтісняють існування загрози його «знецінення», збайдужіння,
оречевлення, неприпустимості таких несприйнятливих факторів, які
заперечують і знищують саморозвиток особистості. Тому категоричним
імперативом соціально-економічного і духовного відродження української
держави, дієвими векторами творення майбутнього є людський капітал,
людські ресурси, енергія мислення в коеволюції творення людини, природи і
суспільства. Це дозволить ефективно, системно і стратегічно виважено
будувати нову українську державу на принципах національного і
загальнолюдського, на новаціях та ідеалах науки, культури та освіти. Тому
напрямки подальших досліджень мають бути зосереджені на таких стратегіях
мислення, які формують духовно-онтологічні, націєтворчі, ноосферні виміри
української соціокультурної дійсності, завдяки яким і можуть бути реалізовані
економічні проекти.
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ПІДХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
УКРАЇНИ (НА ОСНОВІ СВІТОВОГО ДОСВІДУ)
Проаналізовано світовий досвід окремих країн світу, які мають високий
рівень конкурентоспроможності. Виявлено загальні складові забезпечення
високого рівня економічного розвитку цих країн. Визначені основні шляхи
трансформації економіки України с урахуванням світового досвіду та наявних
конкурентних переваг.
Ключові слова: конкурентоспроможність, конкурентні переваги,
національна економіка, світові рейтинги, міжнародний досвід.
Сьогодні світова економіка переживає черговий період трансформації,
який характеризується суперечливим поєднанням
процесів глобалізації
світового господарства та одночасним посиленням впливу регіональних
чинників на національні економіки та політику всіх країн. В даному контексті,
враховуючи прискорення процесу інтеграції економіки України у світове
господарство, зростає важливість забезпечення конкурентоспроможності країни
на мікро- та макрорівні. Вивчення та узагальнення досвіду країн світу, які
досягли високого рівня розвитку, сприятиме визначенню стратегічних та
програмних орієнтирів розвитку для забезпечення конкурентоспроможності
України.
За результатами звіту Всесвітнього економічного форуму (GCI 2016-2017)
Україна знаходиться в рейтингу світової конкурентоспроможності на 85 місці
(4,0 бали) серед 138 держав. Дослідження показують, що країни з високим
індексом конкурентоспроможності (GCI) і високим ступенем економічної
свободи, зазвичай мають потужний економічний потенціал, який відображає
високий рівень ВВП цих країн (табл. 1) [3,4,6].
На
думку
експертів
ВЕФ,
досягнення
високого
рівня
конкурентоспроможності такими країнами як Швейцарія, Швеція і Німеччина,
в цілому забезпечено експортно-орієнтованим виробництвом, диверсифікацією,
конкурентоспроможністю малого і середнього бізнесу, а також бюджетною
дисципліною. США, Сінгапур і Канада мають надто стабільні і стійкі моделі
конкурентоспроможності, що викликає особливий інтерес при виборі
стратегічних орієнтирів розвитку для України, і мають такі довгострокові
переваги, як інноваційні технології, високий рівень освіти та розвинену
інфраструктура.
США займають 3-е місце у рейтингу Глобальної конкурентоспроможності
за 2016-2017 рік та перше в світі за рівнем ВВП, підтверджуючи свій статус
однієї з найбільш конкурентоспроможних економік у світовому господарстві.
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Основні конкурентні переваги США – міцний фундамент значних інвестицій у
наукові дослідження та розробки, внаслідок чого економіка США
характеризується сучасною ефективною промисловістю та розвиненою
індустрією знань [2]. Головними чинниками розвитку економіки США є: надто
великий ринок збуту, легкість ведення бізнесу, високоосвічений,
кваліфікований та творчо-орієнтований людський капітал.
Також, важливими конкурентними перевагами економіки США є широка
диверсифікація, мобільність виробничих ресурсів й «міграція трудових
ресурсів». Такі особливості дозволяють Сполученим Штатам мати значний
вплив на економіки інших країн світу.
Таблиця 1
Позиції країн у рейтингах
GCI, ІЕF та їх рівень економічного розвитку
Країна
Позиція у
Позиція у
ВВП,
ВВП на
рейтингу GCI за
рейтингу
млрд.
душу
індексом та
екон. своб.
$, 2016
населення,
субіндексами,
ІЕF , 2016
$, 2016
2016/2017
Швейцарія
1(2/3/1)
4 (81,5)
659,85
79 242,28
Сінгапур
2(2/3/1)
2 (88,6)
296,97
52 960,73
США
3(27/1/2)
17 (75.1)
18 569,1
57 436,41
Нідерланди
4(4/9/6)
15 (75.8)
771,16
45 282,63
Німеччина
5(10/7/3)
26 (73.8)
3 466,39
41 902,28
Швеція
6(7/7/5)
19 (74.9)
511,40
51 164,51
Великобританія
7(8/9/9)
12 (76,4)
2 629,19
40 095,95
Японія
8(22/10/4)
40 (69.6)
4 938,64
38 917,29
Гонконг
9(3/4/230
1 (89.8)
320,67
43 527,99
Фінляндія
10(12/14/7)
24 (74.0)
236,89
43 169,22
…..
…..
…..
Канада
15(17/6/26)
7(78,5)
1 529,22
42 210,13
Польща
36(45/34/55)
45(68,3)
467,59
12 315,65
Україна
85(102/74/73
166 (48,1%)
93,26
2 194,36
Основними конкурентними перевагами Сінгапуру, який за декілька років
зміг досягти високого рівня розвитку, до якого багато країн прагнуть
десятиліттями, є: низькі ставки оподаткування та різноманітні податкові пільги,
що сприяє розвитку конкурентоспроможного бізнесу на світовому рівні;
розвинена фінансова інфраструктура, політична і макроекономічна
стабільність; стабільна правова система. Також, одним з факторів успіху
Сінгапуру є розвиток освіти. Згідно з даними Програми ОЕСР (OECD's Program
for International Student Assessment (PISA)), сьогодні Сінгапур є одним зі
світових лідерів у галузі освіти [7]. Державна політика Сінгапуру спрямована
на зміцнення та підвищення конкурентоспроможності країни, на побудову
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економіки знань – «інтелектуальної нації», перетворення в провідну країну
світу у галузі інноваційних технологій [2].
Канада є однією з найбагатших країн світу за абсолютним показником
ВВП (1 529,22 млрд. $ на 01.01.2016) та займає 15-е місце у світовому рейтингу
конкурентоспроможності
(GCI)
2016-2017
року
[4,6].
В
основі
конкурентоспроможності країни є багаті природні ресурси та історична
захищеність (ізольованість від світової конкурентної боротьби), що дозволило
сформувати збалансовані внутрішні відносини. Також, величезну роль у
досягненні високого рівня конкурентоспроможності мала активна інтеграційна
політика з США (автомобільний договір (1965-2001), канадсько-американська
угода про вільну торгівлю 1989 (FTA) і Північноамериканська угода про вільну
торгівлю 1994 року (НАФТА)), які є її основним торговим партнером. Однак,
сталий розвиток економіки Канади визначено в першу чергу високим
розвитком промисловості та інноваційних технологій, сприятливим бізнескліматом, висококваліфікованою робочою силою і сучасними капітальними
ресурсами. Всі ці фактори у комплексі забезпечили зростання та стабільність
канадської економіки протягом останніх 15-20 років [2].
Особливий інтерес має досвід стрімкого розвитку республіки Польща. За
останні 20 років ВВП країни зріс майже у 3 рази з 156,684 млрд. $ у 1996 році
до 467,591 млрд. $ у 2016 році, що більш ніж у 5 разів перевищує рівень ВВП
України (93,263 млрд. $ 2016 року) [4]. У якості ключових складових успішної
трансформації польської економіки дослідники виділяють такі: встановлення
реальної банківської відсоткової ставки, ліквідацію бюджетного дефіциту
шляхом скорочення дотацій і пільг (з 38% витрат бюджету в 1990 році до 14%
витрат сучасного бюджету); швидку приватизацію основної кількості
державних підприємств, реформування фінансового сектору, адаптацію
законодавства до правових норм ЄС і вступ до ЄС (Польща усунула всі
перешкоди для іноземних інвесторів); одночасна лібералізація практично всіх
цін, зниження податків, спрощення процедури реєстрації та ведення малого
бізнесу, відкриття кредитних ліній для підприємців [1, с. 318].
Сучасна Польща надає унікальні можливості для інвестицій. Так у 2016
році обсяг накопичених прямих іноземних інвестицій становив 224 497 млн. $
США завдяки модернізації інфраструктури і впровадженню сучасних
технологій у виробництво [5]. Також, зростання конкурентоспроможності
Польщі безпосередньо пов’язане з постійним поліпшенням умов для розвитку
бізнесу. Згідно з рейтингом Світового Банку, у 2016 році за умовами ведення
бізнесу, Польща займає 25-е місце серед 189 держав світу [4].
Таким чином, дослідження досвіду успішного економічного розвитку
країн, що досягли високого рівня конкурентоспроможності, дозволяє
констатувати
відсутність
єдиної
концепції
підвищення
конкурентоспроможності. Проте відзначимо, що спільними складовими
досягнення високого рівня конкурентоспроможності досліджуваних країн є:
політична і макроекономічна стабільність, надто низький рівень корупції,
ефективна інституційна, фінансова і технологічна інфраструктура, стала
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правова база, сприятливий бізнес-клімат, високий рівень освіти і кваліфікації
трудових ресурсів (персоналу), відкритість і інноваційність економіки
(інновації генеруються і активно впроваджуються в усі сфери життя
суспільства), яка формується в абсолютно індивідуальному для кожної країни
порядку.
Дослідження [8; 9; 10; 11; 12], також показують, що сучасна трансформація
моделі розвитку України (перехід на модель експортоорієнтованого
економічного зростання на основі виробництва продукції із значною часткою
доданої вартості), вимагає реформування та вдосконалення інноваційного,
корпоративного, інвестиційного, податкового та соціального законодавства,
модернізації промисловості та використання сучасних технологій і
устаткування, формування сприятливого бізнес-середовища, що дозволить
підвищити конкурентоспроможність економіки України на світових ринках та
реалізувати існуючий інноваційний та людський потенціал.
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СТАНОВЛЕННЯ ПАРАДИГМИ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕОЗАЛЕЖНОСТІ
ЯК ОЗНАКА ЕПОХИ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН
Інтерпретовано сутність економічної неозалежності як форми прояву
фундаментальних зрушень в глобальному домінуванні. Сформульовано основні
положення авторської теоретико-концептуальної моделі економічної
неозалежності країн як еволюційної домінанти глобальної співпраці.
Ключові слова: залежність, домінування, взаємозалежність, неозалежність,
економічний розвиток, міжнародний поділ праці
Характерне зростання економічної залежності для деяких країн та
відповідного економічного домінування для інших поступово закладало
підвалини для виникнення економічної взаємозалежності, яка передбачає, що
всі країни, які вступають в економічну взаємодію одна з одною, отримають від
цього виграш, а, відтак, стають залежними одна від одної. Щоправда, один з
учасників торгової діади може більше залежати від іншого, що визначається
ступенем симетричності або рівномірності розподілу порівняльних переваг та
обсягом відносних виграшів країн і виражається в термінах вразливості і
чутливості.
Розгляд вимірів економічної залежності напряму пов'язаний із структурою
економік країн, що вступають у відносини обміну. Перший пов'язаний з часом.
Одна й та ж країна може мати різний ступінь залежності (домінування) у різний
час, оскільки економічна структура країни з часом змінюється. Саме це і
визначає часовий вимір залежності (домінування). Другий – вимір розвитку —
пов'язаний з рівнем економічного розвитку країни. Це означає, що економічна
залежність для країн, що розвиваються, відрізняється від залежності,
притаманної розвиненим країнам, адже стан і характерні риси економічної
залежності модифікуються відносно до етапу економічного розвитку, на якому
перебуває країна. Отже, сам по собі економічний розвиток стає домінантою
модифікації відносин залежності, що, з огляду на існування специфічних
моделей розвитку для кожного регіону, передбачає множинність їхніх варіацій.
Визнаючи мінливість економічного середовища і модифікацію механізмів
його трансформації, констатуємо, що структурна залежність за тих чи інших
історичних реалій загострювалась у формі ресурсної і технологічної
залежностей, будучи інспірованою такими факторами: економічною
спеціалізацією; структурою виробництва; продуктивністю праці; умовами
торгівлі; режимами накопичення країни-гегемона; ресурсною забезпеченістю;
особливостями накопичення капіталу та доступу до фінансових ресурсів;
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лібералізацією ринку; функціонуванням ринку інтелектуальної власності;
хвилями інновацій; інвестиціями у людський капітал.
За першої хвилі глобалізації (що характеризується відносинами залежності
між країнами) Центр виступав проявом цілісності системи, тоді як Периферія
(де відбувалось зародження ринкових інституцій в колоніях) — плацдармом
для його подальшої зовнішньої експансії. Більше того, економічний розвиток
Периферії ставав наслідком залежності від центру, а економічний розвиток
центру — результатом домінування. Під час другої глобалізаційної хвилі
розвиток Периферії хоча й залежав від Центру, втім був стійким і
самовідтворюючим.
Перша й друга хвилі глобалізації ознаменували перехід від незалежних
економічних мереж національного рівня до глобальної взаємозалежної мережі,
демонструючи довготривалий висхідний тренд взаємодії – від локальної до
регіональної, далі до національної, пізніше до міжрегіональної і нарешті
глобальної. Про зміни інтенсивності глобальних взаємодій порівняно з
інтенсивністю взаємодій на локальному та національному рівні свідчить
розширення торгівлі на великі відстані як наслідок зниження витрат на
транспортування та зв’язок. Це зниження відображається тривалим і дедалі
більш швидким низхідним трендом, прив’язаним до технологічних змін, а
відтак вважається основною рушійною силою глобального розширення торгівлі
під час третьої хвилі глобалізації.
Під час третьої хвилі глобалізації найпоширенішими формами співпраці,
що позначились на істотній трансформації ролі держави, стали кооперація в
сфері економічної політики, політична кооперація й інтеграційна співпраця.
Остання запропонувала новий формат міжкраїнової взаємодії, побудований на
відмінних від раніше існуючих принципах – від принципу підпорядкованості,
що передбачав чітку ієрархію й глибоку асиметричність відносин залежності
до полі-залежності із задекларованим рухом в бік симетричності за умов
формування єдиних правил співпраці, що поступово елімінувало б центропериферійну фрагментацію світового господарства.
З кожною глобалізаційною хвилею змінювались не лише історичні умови
продукування відносин економічної залежності, але й їхній прояв. Більше того,
якщо в окремих випадках можна прослідкувати прямий взаємозв’язок між ними
(розпад колоніальної системи – неоколоніалізм; поглиблення МПП – залежність
від транснаціонального капіталізму; утворення міжнародних організацій міждержавна залежність з
наднаціональним каркасом регулювання,
симетрична в межах прав і норм, продукованих інституціями), в інших
встановлення причинно-наслідкових зв’язків вимагає глибинного аналізу
(насильницький лібералізм – технологічна залежність; примусова конкуренція –
торговельна залежність).
Саме відсутність альтернатив на ринку призводить до виникнення ситуації,
за якою взаємні витрати і вигоди від економічних зв'язків в міждержавних
відносинах стають вищими за альтернативні. Альтернативні витрати виходу
виникають внаслідок дії чинників як на системному, так і на національному
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рівнях і найчастіше інтерпретуються в термінах взаємозалежності.
Взаємозалежність не передбачає симетрії, і вона може мати місце тільки тоді,
коли існує певна ступінь залежності і втрат по обидва боки встановлених
відносин.
Економічна взаємозалежність, що в класичній інтерпретації розглядалась в
координатах симетричних втрат або виграшів країн-партнерів від динамічних
змін у їхній господарській діяльності, у результаті трансформацій, іманентних
епосі безпрецедентної транснаціоналізації, еволюціонувала у бік залежності від
мінливих інтенцій потоків капіталу, продиктованих інтересами як ТНК, так і
донорів інвестиційного капіталу, що позначилось на зрушеннях в бік уніфікації
їхніх атракторів як для країн розвинених, так і тих, що розвиваються.
Економічна взаємозалежність, за запропонованою логікою міркувань,
найчастіше є проявом посилення інтеграційних процесів і наслідком
глобалізації. Оскільки здебільшого економічна взаємозалежність провокує
політичні дискусії та коригує колективну свідомість, вона, у підсумку,
екстраполюється на інші сфери співпраці, додаючи до вже існуючих джерел
залежності її макроекономічний вимір з монетарною, борговою, фіскальною
складовими, абсолютизуючи її глибину і прояв на інституційному та
політичному щаблях.
З нашої позиції, знання – є системний образ дійсності, який може
відповідати дійсності або ні. Якщо він відповідає дійсності, то він є
довершений образ дійсності, актуальний сьогоденню. Втім, дійсності
притаманна активна зміна, що потребує від нас перегляду довершеності нашого
образу про цю дійсність, тобто нового знання. Нами була аргументована
теоретико-концептуальна модель світових процесів економічного характеру,
яка вказує на необхідність нового розуміння залежності.
Парадигма має кілька рівнів: гіпотетичний, на якому формується гіпотеза,
яка визначає поставлені завдання; емпіричний рівень, на якому вивчається
наявний досвід і перевіряється гіпотеза; теоретичний рівень, де
обґрунтовуються отримані результати. Теоретично обґрунтовані результати
емпіричної перевірки сформульованої гіпотези свідчать про невідповідність
існуючого знання про економічну залежність країн дійсності, що дало змогу
створити теоретичне підґрунтя для нового знання.
Підвалини формування парадигми неозалежності базувались на
еволюційній зміні форм залежності за напрямом «економічна вразливість –
внутрішня й зовнішня залежність — взаємозалежність, що пов’язана з
вразливістю — взаємозалежність, що пов’язана з чутливістю. Детермінантами
модифікації парадигми залежності в різні історичні періоди виступали: основні
форми міжнародних економічних відносин, що мають власні закони розвитку;
тип економічних відносин, що переважають у капіталістичних центрах і
способи, за допомогою яких останні здійснюють експансію; типи економічних
відносин, що існують всередині периферійних країн, які перебувають у
відносинах залежності у межах системи міжнародних економічних відносин,
яку визначає експансія капіталізму; специфіка активів, що належать державі.
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Авторський підхід до встановлення суб’єктів неозалежності має за мету
продемонструвати, що нинішній вимір міжкраїнової взаємодії перебуває в
площині множинних координат, де виокремлюються:
– продуценти ринкової залежності (фінансова глобалізація; економічні
(циклічні)
кризи;
лібералізація
торгівлі;
лібералізація
капіталу;
висококонкурентне середовище; умови торгівлі; ринок інтелектуальної
власності; ТНК як ті, що контролюють окремі товарні ринки);
– суб’єкти інституційної залежності (міжнародні організації, що
продукують залежність; рішення, що приймаються в межах G7/G8/G20);
– продуценти інтеграційної залежності (регіональні торговельні угоди і в
більш широкому контексті сама по собі економічна й політична інтеграції);
– суб’єкти фінансової залежності (міжнародні економічні організації;
ТНК; фінансові центри; фондові ринки; офшорні центри);
– інструменти соціо-культурної залежності (перенесення моделей
споживання з багатих до бідних країн, інспіроване ТНК; культурна та мовна
експансія; встановлення соціальних стандартів);
– продуценти технологічної залежності (висококонкурентне середовище;
держави; ТНК; міжнародні організації);
– суб’єкти інформаційної залежності (рейтингові агентства);
– детермінанти цивілізаційної залежності (глобальні проблеми як
цивілізаційні виклики; обмеженість ресурсів як пригнічувач зростання;
демографічні виклики; продукування homo economicus);
– детермінанти глобальних зрушень (реконфігурація економічних сил;
трансформація змістовних домінант при визначенні економічних інтересів
держав).
Окреслене дозволяє стверджувати, що процес економічної неозалежності
країн є об’єктивною реальністю сучасного витка глобалізації та характеризує
якісно новий етап у розвитку міжнародних економічних відносин, який
передбачає трансформування деструктивної симбіозної залежності у виважену
синергетичну взаємозалежність країн і розглядається як процес формування
складної метасистеми взаємовідносин у просторі та часі із притаманними їй
специфічними рисами: розгалуженою структурою, компоненти якої
відрізняються
широким
спектром
різновекторних
взаємозв’язків,
субординованих на глобальному та регіональному інтеграційному рівнях;
сукупністю економічних суперечностей, які властиві суб’єктам глобальної
економіки і служать об’єктивним базисом виникнення нових форм взаємодії
країн в умовах глобалізації; становленням і поширенням нових форм
економічної взаємозалежності, притаманних дифузній хвилі глобалізації.
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В СОВРЕМЕННОЙ ГРУЗИИ
В статье рассмотрена демографическая ситуация в Грузии. С
некоторыми практическими аргументами описываются ее характеристики:
согласно половым и возрастным группам, рождаемости-смертности,
естественным приростом и самые острые из проблемных вопросов старения
или омоложения населения Грузии, охарактеризованы причины его
вызывающие, разработаны государственные регулирующие механизмы
Ключевые слова: демографические проблемы, старение/омоложение
населения, естественный прирост, государственные регулирование.
На сегодняшний день Грузия сталкивается с многочисленными
проблемами. Проблема занятости, массовой безработицы и острых
демографических проблем были выявлены в нынешней ситуации на фоне
экономического кризиса.
Изучение современного положения Грузии на фоне демографических
проблем очень актуалъно в рамках экономического роста, мотивации рыночной
экономики, ее государственного регулирования, экономического механизма и
институционной системы.
Демография рассматривается, как одна из пяти глобальных проблем мира.
В настоящее время Грузия находится на четвертой остро-кризисной фазе, что
выражается в неблагоприятных тенденциях, характерные черты которых
можно выделить:
1. Резкий спад уровня рождаемости – На каждую тысячу душ населения в
Грузии во второй половине XIX века родилось в среднем от 35 до 40 детей в
год. В 1913 году родилось 28, в 1960 году 102,8 тыс., в 2001 году - 40 тыс., а в
2016 году 56,6 тыс. детей. Если в 1980-х годах в Грузии родилось 94 тысячи
детей, то сейчас число новорожденных уменьшилось почти в два раза. В
населении Грузии массово распространяется уменьшение рождаемости детей.
Еще больше уменьшается количество тех матерей, у которых три или более
детей.
2. Повышенный уровень смертности – смертность в Грузии была
традиционно низкой. В 1960 году она достигла самого низкого уровня (6,5%) и
была стабильной в течение длительного времени или немного увеличивалась в
1990-х годах из-за неординарной ситуации в стране, резко увеличилась и
превысила 10 промилей. Особенно увеличился коэффициент смертности
младенцев.
3.Уменьшение естественного прироста до минимума. Естественный
прирост населения, получаемый с помощью взаимосовмещения показателей
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рождаемости и смертности, расчитанный на каждую тысячу человек составлял:
в 1960 году - 18,2; в 1990 году - 8,6; в 2005 году - 0,8; в последние годы вместо
повышения наблюдается снижение темпов роста.
Таблица 1
Численность населения по полу и возрасту 2017 до 01.01. (тыс. человек)
возраст
Оба пола
Среди них
мужщин
Женщин
0-4
266,6
138,1
128,5
5-9
251,1
131,4
119,7
10-14
206,4
109,4
97,0
15-19
214,5
113,5
101,0
20-24
231,3
119,3
112,0
25-29
278,3
139,9
138,4
30-34
271,8
135,7
136,1
35-39
249,7
123,5
126,2
40-44
242,3
119,2
123,1
45-49
236,7
114,5
122,2
50-54
253,9
119,6
134,3
55-59
258,0
118,3
139,7
60-64
220,2
96,7
123,5
65-69
180,8
75,3
105,5
70-74
99,7
38,9
60,8
75-79
137,5
49,6
87,9
80-84
74,5
25,9
48,6
85+
44,9
12,7
32,2
Всего
3 718,2
1 781,5
1 936,7
Источник: Данные Государственного департамента статистики Грузии
2017 года.
Общий коэффициент естественного роста с национальной точки зрения
значительно ниже у грузинского населения, чем средний показатель страны,
что связано с тем, что некоторые другие представители этноса растут быстрее.
4. Уровень браков и разводов. Резкое снижение показателя брачности и
повышение числа зарегистрированных разводов в два раза по сравнению с 2001
годом указывает на обострение демографической ситуации в Грузии. Число
матерей в незарегистрированном браке довольно велико.
5. Высокий уровень демографического старения – по статистическим
данным, активность старения нации с 90-х годов продолжается. К 1 января 2017
года доля молодежи (возрастная группа 0-14 года) составляла 19,5% населения,
доля трудоспособного населения (возрастная группа 15-64 года) - 66,1%, от 65
лет и старше – 14.5%. В то время, как границей старения считается ситуация,
когда население с возрастом от 65 и выше и составляет 7%. Таким образом, с
демографической точки зрения, в Грузии очевидное старение населения. К
сожалению, доля молодых людей среднего возраста и коэффициент нагрузки
понижены.
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Особенно важно старение женщин фертильного возраста. Почти половина
дам этой групп старше 36 лет, что оказывает очень негативное влияние на
интенсивность рождения.
Этот показатель, естественно, отрицательно сказывается на населении и
его численность к 1 январю 2017 года составила 3718,2 тыс. человек, что по
сравнению с предыдущим годом относительно меньше. На это повлияли
возрастная структура среднего класса, а так же отрицательное сальдо
показателя естественного прироста и внешней миграции. За последние 10 лет
количество мигрантов из Грузии превысило 740-1000 тысяч человек.
Наибольшая их доля приходится на молодых людей. Им очень тяжело
приходится и, к сожалению, эти процессы все еще продолжаются.
Предоставленные данные указывают на текущее острое демографическое
положение в Грузии, но еще прискорбнее её будущее. По расчетам экспертов, к
2050 году население Грузии уменьшится на 1,9-2 миллиона человек по
сравнению с 2000 годом. Сокращение численности населения по таким темпам
не ожидается ни в одной из стран мира. Существует опасность депопуляция
грузинского народа и исчезновения генофонда.
Таким образом, негативные последствия проводимых реформ в Грузии,
которые привели к снижению производства, и которые подорвали жизненно
необходимые средства людей, стали причиной социального взрыва и глубокой
депрессии.
Исследование показало, что на данном этапе основной задачей страны
является радикальное усовершенствование и реализация программ по
улучшению социально-экономического положения населения, в которых
государство должно принять активное участие. Для этого необходимо учесть, с
одной стороны, требования рынка труда, и с другой стороны, характерные для
государства демографические, политические и национальные условия.
Чтобы выйти из трудных ситуаций, необходимо действовать в двух
аспектах:
Прежде всего, социальная поддержка государственного регулирования в
демографической сфере; усовершенствование механизма защиты всех
субъектов; чуткое отношение к детям и инвалидам, а также к молодежи (в
приоритете) и престарелым. Их участие в различных сферах деятельности.
С другой стороны существующие демографические тенденции должны
диктовать необходимость оптимального воспроизведениа рабочей силы в сфере
занятости, что повышает производительность труда и является необходимым
условием экономического роста и гармоничного развития человека.
На первый взгляд это «простая схема», но для выполнения, стоящие перед
страной задачи сложны. Над этими проблемами должны серьезно задуматься
как государство, так и население.
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НОВАЯ ПАРАДИГМА ФИНАНСИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И
ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Тезисы представляют собой исследование особенностей привлечения
компаниями инвестиций в условиях глобализации и внедрения современных
цифровых технологий. Особое внимание уделяется анализу воздействия
инновационных технологий на появление новых альтернативных финансовых
инструментов и финансово-кредитных механизмов и их влиянию на объемы и
структуру привлекаемого капитала.
Ключевые слова: инновационные финансовые инструменты, FinTech,
глобализация, краудфандинг.
Необходимым условием инновационного развития государства является
создание оптимальных условий для обеспечения привлечения необходимых
объемов
инвестиционного
капитала,
реализуемого
посредством
функционирования рыночных финансовых институтов, применения широкого
спектра финансовых инструментов и финансово-кредитных механизмов.
Появление современных технологий является одним из наиболее
инновационных, значимых факторов, способных инициировать существенные
изменения в методах оказания финансовыми компаниями услуг, в
трансформировании долгового и акционерного рынка капитала, платежных
систем, методов анализа рынка, нормативных требований и организации
индивидуальных финансов.
Задачей данного исследования является анализ современных инноваций,
внедряемых на финансовом рынке, оценка их потенциального влияния на
развитие финансового сектора и, как следствие, на объемы привлекаемых
инвестиций, а также, в конечном итоге, на структуру капитала компаний.
FinTech – это динамично развивающийся сегмент на пересечении секторов
финансовых услуг и технологий, в котором технологические стартапы и новые
участники рынка применяют инновационные подходы к продуктам и услугам, в
настоящее время предоставляемым традиционным сектором финансовых услуг
[5]. Одними из ведущих факторов, определяющих растущее влияние FinTech
технологий на развитие финансового рынка является дезинтермедиация, а также
преобразование форм, в которой клиентам предлагаются финансовые продукты
и услуги. Предполагалось, что наиболее существенным изменениям в ближайшие
годы будут подвержены потребительские банковские услуги, денежные
переводы и платежи, однако практика показала, что малый и средний бизнес, а
также стартапы являются одними из основных бенефициаров инновационных
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финансовых продуктов, позволяющих в значительной мере диверсифицировать
доступные источники финансирования и минимизировать риски компаний.
FinTech технологии оказывают значительное влияние и на профессиональных
участников финансового рынка, особенно тех из них, кто вовлечен в оказание
страховых услуг, управление активами и частным капиталом, банковское
обслуживание и платежи. Исследования демонстрируют, что к 2020 г. более
20% бизнеса в индустрии финансовых услуг подвергнется риску в связи с
воздействием сегмента FinTech [5]. В то же время, применение инновационных
технологий, таких как блокчейн и др. предоставляют банкам и др. финансовым
институтам значительные конкурентные преимущества на рынке.
Одной из важнейших инноваций на финансовом рынке является
краудфандинг, который представляет собой относительно новый источник
венчурного финансирования на раннем этапе, где большое количество лиц
мобилизуется посредством онлайн-модели, основанной на пожертвованиях или
инвестициях, для осуществления в течение определенного периода времени
вклада относительно небольших средств с целью поддержки события, проекта
или бизнеса [6]. Согласно исследования, проведенного Еврокомиссией,
краудфандинг представляет собой открытое публичное обращение с целью
получения средств на определенный проект [2]. Исследование различных видов
краудфандинга, выявило их следующие преимущества и недостатки:
- пожертвование (donation-based crowdfunding), при котором доноры на
безвозмездной основе жертвуют свои средства для реализации, в основной
части, различных социальных и благотворительных проектов;
- краудфандинг, основанный на вознаграждении (reward-based crowdfunding),
часто применяется при финансировании музыкальных проектов, киносъемок и
т.д., либо при привлечении капитала для выпуска новых продуктов или
внедрения инноваций. Помимо собственно финансирования, такой тип
краудфандинга помогает компаниям решать маркетинговые задачи, например,
информировать широкий круг лиц о выпуске нового продукта или старте
проекта и оценивать заинтересованность потенциальных покупателей/клиентов.
Однако преимущества привлечения бенефициаром капитала на глобальном
рынке, влечет за собой риски, например, риски похищения идей и др.
Основными рисками для доноров является не реализация продвигаемого
проекта, либо его задержка настолько, что аналогичный продукт появляется в
открытом доступе по более низкой цене.
- долговой краунфандинг (lending-based crowdfunding), в зависимости от
целей кредитования подразделяется на: некоммерческое (беспроцентное)
кредитование, социально ориентированное кредитование и коммерческое
кредитование. В соответствии с участниками процесса кредитования выделяют:
P2P кредитование, где индивидуальные доноры финансируют индивидуальных
бенефициаров; P2B кредитование, представляющее собой не обеспеченный
кредит, когда индивидуальные инвесторы инвестируют в компании и отдельные
проекты, преимущества такого кредитования заключаются в скорости
предоставления, гибкости при согласовании условий и низкой стоимости, что
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особенно важно для компаний стартапов, малых компаний с потенциалом
быстрого роста и средним компаниям с планами по диверсификации
выпускаемых продуктов или планами по расширению рынков; B2B
кредитование, где спонсорами бизнеса являются компании, готовые
предоставить средства под высокий процент. При P2B и B2B кредитовании,
донорами могут выступать и институциональные инвесторы.
IOSCO выделяет операционные модели долгового краудфандинга,
основанные на: создании клиентского сегрегированного счета (client-segregated
account); балансовом кредитовании (balance sheet lending); банковском
кредитовании, с последующим размещением через краудфандинговые
платформы долговых ценных бумаг – нот, обеспеченных кредитом и проектом
бенефичиара (notary lending); краудфандинге, обеспеченном торговыми
инвойсами или дебетовой задолженностью (invoice trading crowdfunding);
кредитованием основанном на “гарантированном” доходе (“guaranteed” return
lending); оффлайн кредитовании при котором краудфандинговая платформа
берет на себя обязательства только по сбору и распределению возмещаемых
средств и процентов (offline lending). Последние две модели распространены в
Китае, чей рынок альтернативных заимствований самый развитый в мире.
Основными преимуществами долгового краудфандинга является его
эффективность, удобство, апликативность для заемщиков, которые не могут
заимствовать капитал посредством традиционных финансовых инструментов в
силу географической отдаленности, отсутствия позитивной кредитной истории,
активов для залогового обеспечения, инновационности проекта и т.д. Для
доноров такие займы позволяют расширить спектр высокодоходных опций для
финансирования, участвовать в инвестиционных процессах с незначительным
стартовым капиталом, будучи географически удаленными от бенефициаров.
Основным риском долгового краудфандинга является риск финансовых
потерь, а также не транспарентность продвигаемых проектов (т.к. не всегда
есть возможность проверить предоставляемую информацию), отсутствие
ликвидности, низкий уровень защиты соблюдения бенифициаром контрактных
обязательств, возможность его банкротства. Для бенефициара основным
риском является возрастание стоимости привлечения займа, не возможность
собрать требуемые средства в необходимый срок.
- краудфандинг, опосредованный эмиссией акций (equity crowdfunding)
позволяет индивидуальным и институциональным инвесторам-донорам
осуществлять инвестиции, получая взамен акции компаний, наиболее часто
этот вид краудфандинга применяют компании – стартапы, либо МСП, не
удовлетворяющие требованиям биржевых листингов.
Основными преимуществами краудфандинга, осуществляемого на основе
эмиссий акций, является предоставление донорам с ограниченным капиталом
возможности стать акционерами быстрорастущих компаний, в независимости
от отдаленности донора, его финансовой грамотности и т.д., основным
недостатком для доноров является низкая ликвидность таких акций на
начальных этапах развития компании и вероятность финансовых потерь при не
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успешности проекта. Основными преимуществами для бенифициаров является
возможность теоретически не лимитированного финансирования проекта на
глобальном уровне, возможность продвижения своего продукта всему миру,
повышение инвестиционной привлекательности компании в случае успеха
проекта. Возможные риски бенефициара включают размытие доли
собственников и риск потери контроля над компанией [3].
В целом, проведенный анализ выявил значительное влияние современных
цифровых технологий на развитие финансового рынка и обеспечение им
притока инвестиционного капитала для крупного бизнеса, малых и средних
предприятий, а также индивидуальных предпринимателей. В наибольшей
степени Fintech технологии влияют на методы и формы предоставляемых
финансовых продуктов и услуг, предлагая новые механизмы и инструменты
привлечения капитала. В большей степени это относится к компаниям малого и
среднего бизнеса, которые помимо банковского кредитования, все еще в
значительной степени остающегося основным источником их финансирования,
получили доступ к значительным глобальным потокам капитала, предлагаемым
как розничными, так и институциональными инвесторами, готовыми принять
на себя соответствующие финансовые риски.
При этом многочисленные исследования демонстрируют, что банки,
конкурируя с новыми участниками финансового рынка, предлагающими
альтернативные источники финансирования, совершенствуют свои модели
предоставления услуг, внедряют инновационные идеи, в том числе и в сфере
коммерческого и потребительского кредитования с нацеленностью на
потребности конкретного клиента, модернизируют технологические процессы,
разрабатывают различные цифровые приложения и процессинговые сети,
используя, среди прочего и нетрадиционные источники данных, а также
современные цифровые технологии для оценки рисков, вследствие чего
повышается скорость и качество предоставляемых ими услуг.
В значительной степени трансформируется и рынок капитала. Малые и
средние предприятия и компании стартапы получают возможность привлекать
капитал посредством размещения акций и различных долговых финансовых
инструментов, используя как краудфандинговые платформы, так и различные
формы венчурного финансирования и других альтернативных рынков, что
позволяет таким компаниям в значительной степени решать проблемы
ликвидности, минимизировать транзакционные затраты и предоставляет
широкие возможности по модернизации моделей фондирования, в соответствии
с разработанной стратегией развития предприятия и его текущими задачами.
Выводы. Происходящие процессы на финансовом рынке создают
предпосылки для появления новой парадигмы финансирования экономического
роста в условиях финансовой глобализации и внедрения современных
цифровых технологий и требуют привлечения внимания к данной проблеме
широкого круга исследователей, представляя собой тему, как для научных
дискуссий, так и для консультаций со всеми участниками рынка.
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В сложившийся ситуации особая роль отводится регуляторам финансового
рынка. Государственные органы регулирования должны с одной стороны,
создавать предпосылки и оказывать разностороннюю поддержку развитию
Fintech технологий, и в то же время обеспечивать защиту, как отдельных
участников рынка, так и стабильность, эффективность, транспарентность
финансового рынка в целом. В частности, данные задачи могут быть решены
посредством разработки соответствующей законодательной и регулятивной
базы, изменения порядка лицензирования участников рынка, оказывающих
соответствующие услуги, установления минимальных стандартов их
деятельности, защиту контрактных прав всех сторон инвестиционного процесса,
реализуемых в тесном сотрудничестве с саморегулирующимися организациями
отрасли.
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ В
СОЦІОЛОГІЧНОМУ ВИМІРІ
На основі даних моніторингового дослідження Інституту соціології
НАН України автор робить аналіз результатів неоліберального реформування
економіки України, а також досліджує його вплив на ключові характеристики
життя населення. Вивчається ставлення населення України до основних
складових ринкових трансформацій, а також бачення українцями шляхів
виводу вітчизняної економіки з кризового стану.
Ключові слова: добробут, рівень життя, неолібералізм, приватизація,
криза.
Соціально-економічна криза в Україні, її прояви та шляхи подолання
посідають помітне місце не тільки в дискусіях наукової та експертної
спільноти, але й у житті пересічних жителів України, котрі на власних плечах
несуть її основний тягар. Неоліберальні реформи, що проводяться в нашій
країні вже котрий рік, привели до зубожіння переважної більшості населення,
зниження рівня та якості їх життя, розшарування суспільства та зневіри
громадян в можливі успішні трансформації в майбутньому.
Насправді, соціально-економічне становище більшості населення України
сьогодні є вкрай важким. За результатами моніторингу Інституту соціології
НАН України (липень 2017 р.), майже в третині українських сімей (30%)
сукупний дохід на одного члена сім'ї не перевищує прожиткового мінімуму
(котрий на момент опитування становив 1624 грн.). Велика частка населення
країни знаходиться на крайній точці зубожіння, не маючи можливості купувати
необхідні продукти (32,1%). А більшість українських сімей (64%) витрачає
понад ¾ сукупного місячного доходу на задоволення первинних потреб
(харчування та оплата комунальних послуг в опалювальний сезон). В цілому на
оплату послуг ЖКГ та харчування жителі України витрачають 84% сукупного
сімейного доходу. Мінімальну частку доходу на ці потреби сплачують жителі
Києва (79% щомісячного сукупного доходу), максимальну – мешканці великих
міст (87% сукупного доходу).
Після зміни влади в лютому 2014 року суттєво погіршилась ситуація на
ринку праці, а також загальна соціально-економічна та політична ситуація в
країні. Все це змушує жителів України шукати роботу в інших країнах. За
результатами опитування, кожен 10-й житель України старше 18 років в
найближчий рік збирається виїхати за кордон з метою тимчасової роботи.
Найбільша частка таких – серед молоді, де такі плани має кожен п’ятий житель
України в віці від 18 до 29 років.
Загострення кризи, на наш погляд, найбільше вплинуло на суб’єктивне
оцінювання жителями країни життя своєї сім'ї в різні періоди часу. При оцінці
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життя сім'ї в різні періоди часу жителі України найбільш негативно оцінюють
сьогодення (3,8 балів з 10-ти), найбільш позитивно, не зважаючи на т.з.
політику декомунізації та потужну антирадянську риторику останніх років, –
радянський період (7,1 бали). Життя сім'ї п’ять років тому жителі України
оцінюють більше позитивно, ніж сьогоднішнє – в 6,2 бали за 10-бальною
шкалою. При цьому, жителі України не втрачають оптимізму та мають певні
позитивні очікування та надію на майбутнє, оцінюючи своє життя через 5 років
більш позитивно, ніж сьогоднішнє – в 4,9 бали.
Відсутність позитивних зрушень, в першу чергу в соціальноекономічному вимірі, на наш погляд, стала одним з головних чинників падіння
довіри до владних інституцій, яке мало місце останні роки. Україна протягом
тривалого часу була країною з низьким рівнем довіри до головних владних
інститутів, однак після подій 2014 року в певних верствах українського
суспільства з'явилась надія на покращення загальної ситуації в країні та мало
місце деяке зростання довіри до владних інститутів, очолюваних «новою»
владою. Зокрема, досить високою була підтримка населенням нового
Президента П.Порошенка (33,9% в 2014 році проти 10,9% довіри до Президента
В.Януковича в 2013 році). Також мало місце зростання довіри до Уряду, хоч і
не таке суттєве як в вищеописаному випадку (18,7% в 2014 році проти 8,1% в
2013 році). Порівнюючи показники довіри 2014 та 2017 років, ми можемо
говорити про суттєве падіння довіри до Президента (з 33,9% в 2014 році до
11,2% в 2017 році), а також до Уряду (з 17,2% в 2014 році до 7,1% в 2017 році).
Зростання недовіри було за цей проміжок часу дуже суттєвим. Велика частка
респондентів, котрі вагались в своїй оцінці «нової» євромайданної влади в 2014
році, в 2017 році перейшла до групи тих, хто не довіряє їй [1, с.459-460].
Масове зубожіння населення та високий рівень недовіри до ключових
владних інституцій, звичайно, є великими перешкодами на шляху можливого
успішного реформування країни. Однак, ще більш потужним гальмом
перетворень є різнонаправленність поглядів влади та народу на сутність та
стратегічний напрямок необхідних трансформацій. В той час, коли влада
постійно підкреслює безальтернативність неоліберальних реформ у всіх сферах
життєдіяльності українського суспільства, велика частка населення має інші
погляди на дане питання.
Так, при виборі варіантів державної політики в управління економікою
країни, половина респондентів (47%) висказались за те, що потрібно
поєднувати державне управління і ринкові методи, третина (28,3%) – за
необхідність повернення до планової економіки на основі повного державного
обліку та контролю. В той час як неоліберальний підхід («треба мінімізувати
участь держави, – все регулює ринок») підтримало всього 14,3% жителів
України. Решта (10,4%) респондентів не визначились з відповіддю на дане
питання.
Також наявні суттєві розбіжності між оцінками влади та населення
приватизаційних процесів в Україні. В той час як влада постійно говорить про
необхідність передачі в приватні руки залишків державної власності, населення
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в своїй більшості не схвалює дану міру. Більше того, в останні роки було
зафіксоване зниження підтримки приватизаційних процесів та зростання
негативного сприйняття результатів приватизації в Україні в цілому.
Так, якщо до приватизації великої власності в 2014 році скоріше
негативно відносились 54,4% респондентів, то в 2016 році таких вже виявилось
62,3%. Більше того, за вказані роки відбулось також зростання негативного
відношення навіть до приватизації малих підприємств (з 25,9% в 2014 до 36,7%
в 2016 році) [1, с.429].
Останнє соціологічне дослідження (липень 2017 р.) говорить, що сьогодні
більшість респондентів (57%) вважають помилковим рішення про передачу у
приватну власність великих підприємств, протилежної думки дотримується
більш ніж вдвічі менша частка жителів України (26,7%). Негативний для
більшості населення досвід «приватизації по-українськи» разом з низькою
довірою до влади та високим рівнем корупції в країні, формує ставлення
жителів України до перспектив подальшого соціально-економічного розвитку
країни. Як виявилося, більшість жителів України виступають за необхідність
націоналізації великої приватної власності, таких – 54,9% серед загальної
кількості респондентів.
Обираючи заходи, необхідні для виходу економіки країни з кризи,
найбільшу підтримку респонденти віддають таким, що спрямовані на
посилення держави в економічних процесах та відновлення економіки шляхом
збільшення частки державної власності та збільшення бюджету від
перерозподілу вироблених благ шляхом введення прогресивної шкали
оподаткування тощо.
Серед запропонованих до вибору «антикризових заходів», найбільшу
підтримку в отримала така міра, як створення нових робочих місць (при чому
обидва варіанти, що уточнюють дане питання (і на великих промислових
підприємствах, і переважно в малому і середньому бізнесі) отримали досить
велику частку прихильників з числа опитаних, – 42,3% і 39,5% відповідно. Хоч
ці два заходи є різними стратегічними напрямами розвитку, а їх реалізація
потребує діаметральних управлінських підходів, високу підтримку обох можна
пояснити, на наш погляд, сьогоднішньою вкрай складною ситуацією на ринку
праці. Тобто, нестача робочих місць та низька якість трудового життя
являються ключовими визначальними чинниками при виборі вказаних варіантів
відповіді. Коли люди, не особливо замислюються над тим, яку форму власності,
соцгарантії тощо буде мати робоче місце, ключовий чинник, що визначає даний
вибір – наявність будь-якої роботи як такої. Подібна ситуація склалася і з
залученням інвестицій – два альтернативні підходи (залучення переважно
іноземного капіталу та інвестицій та залучення переважно національного
капіталу та інвестицій) набрали майже однаково високу підтримку – 23,6% та
24,6% відповідно. Що, на наш погляд, вказує на бажання респондентів бачити
залучення будь-яких інвестицій та капіталовкладень в національну економіку,
що на їх думку, зможе покращити загальну соціально-економічну ситуацію.
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Важливо відмітити, що одним з найбільш популярних серед респондентів
«антикризових заходів» є націоналізація стратегічно важливих для країни
підприємств, що знаходяться у приватній власності – 33,8% підтримки
респондентів. В той час, як альтернативну міру – приватизацію – підтримують в
4 рази менше опитаних (8,2%). При чому, якщо відносно націоналізації чітко
прослідковується вплив вікового фактору (серед молоді її підтримують 23,1%,
серед людей середнього віку 29-55 р. – 24%, а серед людей віком старше 56
років – 40,6%), то в випадку приватизації така залежність відсутня, її однаково
мало підтримують всі вікові групи (8,0% – молоді, 8,4% – люди середнього віку
та 7,9% – респонденти, старше 56 років).
Також досить високу серед жителів країни підтримку мають такі
«антикризові» заходи, як збільшення податків на доходи великого бізнесу
(введення прогресивної шкали оподаткування) – 25,5%, суттєве збільшення
оплати праці в промисловості – 23,4%.
А, наприклад, такий намір, як дозвіл на купівлю-продаж землі
сільськогосподарського призначення, отримав найменшу підтримку – всього
3,3% з числа опитаних.
Як показують результати соціологічних досліджень, владні інституції та
народ часто мають полярні погляди на майбутнє країни та шляхи подальшого
розвитку. В той час як влада підкреслює безальтернативність неолібералізму,
населення висказує прихильність якраз антиліберальним по своїй суті
механізмам функціонування вітчизняної економіки (на кшталт націоналізації,
підвищення частки державної власності, введення прогресивної шкали
оподаткування тощо).
Різнонаправлені погляди на майбутнє країни владних еліт та великої
частки населення говорить про високу ймовірність продовження наростання
недовіри до влади та зневіри громадян в реформування країни, можливе
зростання відчуженості народних мас від економічних та політичних процесів в
країні, росту апатії та депресивності суспільства, а також подальше зростання
міграції.
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ И
ПРИНЦИПЫ АНАЛИЗА ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКИ
Методологические вопросы всегда были в центре внимания ведущих
экономистов-теоретиков. Социально-экономическая реальность настолько
сложна, что практически любой значимый элемент новизны в практической
области требует не просто новой теории, но очень часто и новой
методологии социально-экономических исследований. Вместе с тем, пути
становления новых методологических идей зачастую тернисты и извилисты, в
особенности в экономической науке.
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методологические
альтернативы, экономическая структура, реаллокация ресурсов, базисные
экономические порядки.
Первые попытки построения программ экономических преобразований в
посткоммунистических странах базировались на основных направлениях
экономического «mainstream»: неоклассическом синтезе, неокейнсианской и
монетаристской макроэкономических моделях.
Авторы Вашингтонского консенсуса прямо заявляют о своей твердой
убежденности в эффективности и превосходстве рыночного либерализма,
который в результате радикальных реформ должен привести к быстрому
подъему экономики и росту благосостояния [Бланшар, Дорнбуш, Фишер,
Лэйард, Саммерс, 1996]. В работах этих авторов, посвященных исследованию
переходной экономики, можно легко проследить основные гипотезы
неоклассического синтеза (эффективная рыночная аллокация благ и ресурсов,
гибкость цен, уравновешенность рынков и др.), а также кейнсианские идеи
(жесткость заработной платы и процентных ставок, неравновесная динамика
рынков капитала и труда) и монетаристские постулаты (определяющая роль
эффективной денежно-кредитной политики в успехе трансформационного
процесса).
Однако к середине 1990-х годов стало очевидно, что обещанного
«экономического чуда» ждать не приходится. Экономический спад в странах
Центральной и Восточной Европы оказался значительно глубже, чем это
предсказывалось авторами Вашингтонского консенсуса, а усталость и апатия
населения, игнорирующего выборы и призывы «еще чуть-чуть обождать,
поднапрячься и затянуть пояса», стала общим местом в социологических
исследованиях переходных экономик 1993-1995 гг.
Именно это время стали слышны голоса известных экономистов,
подвергших серьезной критике применимость основных положений
“mainstream” к анализу переходной экономики. В работах Дж. Стиглица (1994),
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Я. Корнаи (1998), Д. Норта (1997, 2000) были предложены методологические
альтернативы “mainstream”, оказавшие существенное влияние на отказ
практических экономистов и политиков в странах с переходной экономикой от
основных положений Вашингтонского консенсуса.
Особенность аргументации Норта: в своих возражениях неоклассике он
апеллирует к термину «экономическая структура» – одному из наименее
общепринятых и устоявшихся в современной экономической теории. Вместе с
тем, этот термин является одним из ключевых в концепции ПостВашингтонского консенсуса. Поэтому представляется вполне разумным и
актуальным проанализировать круг социально-экономических идей, так или
иначе связанных с понятием «экономическая структура», – круг идей, который
мы обозначим здесь термином «структурализм».
Основные принципы экономического структурализма в контексте
ключевых проблем экономической трансформации сводятся к следующим:
• Особое внимание мотивациям и моделям поведения экономических
субъектов в условиях реформ
• Анализ важнейших функций экономической системы: моделирования,
регулирования, адаптации и диагностики – и социально-экономических
институтов, реализующих эти функции
• Рассмотрение основных структурных сегментов трансформирующейся
экономической системы в их функциональных взаимосвязях: новый частный
бизнес, реструктурируемые государственные предприятия, естественные
монополии, экспортно-ориентированные компании, финансовая система,
бюджетная система, социальная сфера.
• Анализ новой роли государства в проведении экономических реформ и
приоритетов долгосрочной структурной политики.
• Анализ эволюции кредитно-денежной системы в условиях реформ.
Проблемы реструктуризации банковской системы.
• Структурный анализ рынка труда, частных сбережений и инвестиций.
Представляется, что термин "экономическая структура" до сих пор не был
детально проанализирован в современной экономической теории и не получил
теоретической
оценки,
адекватной
его
практической
значимости.
Множественность точек зрения и трактовок этого термина отражает, скорее
всего, не плюрализм мнений, а отсутствие значимых методологических
разработок в этой области. Эти вопросы в особенности актуальны при анализе
проблем переходных экономик, поскольку уже само определение
экономической трансформации как процесса реструктуризации системы
предполагает четкое уяснение термина "экономическая структура".
К числу основных теоретических проблем переходных экономик можно
отнести следующие:
• Проблема реаллокации ресурсов между различными секторами
экономики.
Вследствие
реаллокации
трудовых
ресурсов
между
государственным и новым частным сектором экономики возникает феномен
структурной безработицы, теоретическому анализу которого в переходных
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экономиках посвящена работа О. Бланшара [1997]. Вместе с тем, многие из
условий, принятые в модели Бланшара, представляются весьма
искусственными и, без сомнения, должны быть модифицированы при
теоретическом анализе переходных экономик.
• Проблема дезорганизации микро- и макроэкономической среды на
начальной стадии экономических реформ.
Заключение. Структурный анализ этих базисных экономических порядков
ставит своей целью изучение основных функций плановой и рыночной
экономики, то есть важнейших структурных элементов, обусловливающих
особенности функционирования централизованно управляемого и менового
хозяйства. Эти первичные структурные элементы включают в себя:
- функцию моделирования;
- функцию регулирования;
- функцию адаптации;
- функцию диагностики.
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ІННОВАЦІЙНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Розглянуто існуючі шляхи впровадження інноваційних перетворень в
аграрному секторі України. Висвітлено основні проблеми та закономірності
розвитку аграрного сектору економіки України в умовах реформування.
Проаналізовано результати від впровадження стратегії сталого розвитку.
Визначено основні напрями сучасної інноваційної діяльності в агросфері.
Ключові слова: аграрний сектор, аграрна сфера, інноваційна діяльність,
інноваційні перетворення, сталий розвиток.
Головним завданням аграрного сектору економіки України є забезпечення
продовольчої безпеки країни, задоволення потреб населення в продуктах
харчування на основі раціональних норм споживання за рахунок власного
виробництва та ефективне використання експортних можливостей збуту
продовольства. З урахуванням інноваційного потенціалу аграрної сфери
України надзвичайно актуальним є питання розвитку сільського господарства в
умовах підвищення міжнародної конкурентоспроможності відповідно до
принципів сталого розвитку.
Запровадження інноваційних перетворень в аграрному секторі економіки
України зумовлене викликами сьогодення та відповідними науковими
розробками і урядовими документами, зокрема Національна доповідь НАН
України «Інноваційна Україна 2020» та проект Стратегії сталого розвитку
України на період до 2030 року (за основу для розробки Стратегії було взято 17
глобальних Цілей сталого розвитку на період до 2030 року, Стратегію сталого
розвитку «Україна – 2020» та оновлену Стратегію сталого розвитку ЄС), що
визначають інноваційне спрямування вектору розвитку усіх галузей економіки
в цілому і, зокрема, сільського господарства.
Стратегія ґрунтується на активному використанні знань та наукових
досягнень, стимулюванні інноваційної діяльності, створенні сприятливого
інвестиційного клімату, оновленні виробничих фондів, формуванні
високотехнологічних видів діяльності та галузей економіки, підвищенні
енергоефективності виробництва, стимулюванні збалансованого економічного
зростання, заснованому на притоці інвестицій у використання відновлюваних
джерел енергії, в екологічно безпечне виробництво та «зелені» технології [4].
Серед основних стратегічних цілей в проекті Стратегії названо операційну
ціль – сприяння збалансованому розвитку сільського господарства, зокрема [4]:
- до 2030 року підвищити вдвічі продуктивність сільського господарства
(до 15 тис. дол. США у розрахунку на одного зайнятого в аграрному секторі) та
доходи дрібних виробників аграрної продукції, у тому числі шляхом
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забезпечення гарантованого та рівного доступу до землі, інших виробничих
ресурсів і факторів сільськогосподарського виробництва, знань, фінансових
послуг, ринків і можливостей для збільшення доданої вартості та зайнятості в
несільськогосподарських секторах;
- сприяти створенню та розвитку малих сільськогосподарських
підприємств (до 50 га земельних угідь);
- наростити питому вагу продукції харчової промисловості та переробки
сільськогосподарської сировини у експорті груп 1-24 УКТЗЕД до 40%;
- до 2030 року забезпечити створення систем збалансованого виробництва
продуктів харчування та запровадити методи ведення сільського господарства,
які дозволяють підвищити життєстійкість і продуктивність та збільшити обсяги
виробництва, сприяють збереженню екосистем, зміцнюють здатність
адаптуватися до зміни клімату, екстремальних погодних явищ, посух, повеней
та інших стихійних лих і поступово покращують якість земель і ґрунтів;
- до 2030 року збільшити площу земель сільськогосподарського
призначення, зайнятих під органічним виробництвом, до 3 млн га та
забезпечити щорічний приріст, починаючи з 2020 року, обсягів виробництва та
реалізації органічної продукції щонайменше на 5 %;
- збільшити інвестування в сільську інфраструктуру, сільськогосподарські
дослідження, розвиток технологій і створення генетичних банків рослин і
тварин;
- до 2020 року забезпечити збереження генетичного різноманіття насіння і
культивованих рослин, а також сільськогосподарських і домашніх тварин та
відповідних їм диких видів, зокрема шляхом належного утримання
різноманітних банків насіння і рослин на національному рівні;
- до 2020 року припинити незаконне вирощування генетично
модифікованих рослин та використання генетично модифікованих організмів;
- забезпечити належне функціонування ринків продовольства, зокрема
шляхом зниження ринкових ризиків для сільгоспвиробників та
урізноманітнення ринкових інструментів (страхування, гарантійні фонди,
форвардна торгівля, торгівля деривативами, електронна торгівля тощо),
використання механізмів проведення товарних і фінансових інтервенцій;
- забезпечити населення, зокрема його малозабезпечені верстви,
основними видами продовольства на рівні науково-обґрунтованих норм
відповідно до міжнародних стандартів [4].
У світовій агросфері основними напрямами сучасної інноваційної
діяльності визнаються агробіотехнології (генна модифікація, маркерна
селекція, селекція сільгоспкультур, стійких до впливу різного роду негативних
факторів, сільгоспкультур для виробництва біопалива ІІ покоління, створення
біопестицидів, біодобрив, ферментів тощо), а також розвиток екологічно
орієнтованих систем землеробства й агрогосподарювання. Основними цілями
впровадження новацій визначено збереження і підвищення рівня ефективності
використання ресурсів агровиробництва [2, с. 92].
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Головними видами прогресивних технологій, що впроваджуються у
вітчизняному сільгоспвиробництві, зокрема, є: ґрунтозахисні системи
обробітку, насіннєвий матеріал (нові сорти, гібриди тощо), органічне
землеробство, технології землеробства No-till (система прямої «сівби»),
використання біопестицидів, біодобрив, нові породи тварин, прогресивні
системи відгодівлі, новітні машини та обладнання, котли на альтернативному
паливі, біогазові установки, маркетингові технології (організація власних точок
збуту виробленої продукції, участь у ярмаркових та виставкових заходах тощо)
та ін. [2, с. 92].
Нині перспективною на світовому (та частково на внутрішньому) ринку є
вітчизняна продукція, отримана з використанням прогресивної технології
органічного виробництва (зернові та олійні культури, крупи, соки, сиропи,
повидло, мед, м’ясні та молочні вироби). Значний потенціал на ринку є й у
насіння та олії з високоолеїнового соняшнику [2, с. 96].
Як свідчать результати аналізу інноваційної діяльності у агросфері (дані
Держстату України, результати опитування – вибіркові дані), основними
характеристиками
нинішнього
етапу
інноваційного
процесу
на
сільськогосподарських підприємствах є:
- Достатньо високий рівень інноваційної активності підприємств (57% у
рослинництві та 30% у тваринництві).
- Обмежене використання сільгосппідприємствами власних інноваційних
розробок (як щодо ресурсів, так і технологій). Вітчизняні агровиробники нині
переважно виступають користувачами або адаптують до власних умов
розробки спеціалізованих організацій. Найвагомішу частку як у рослинництві,
так і в тваринництві займають зарубіжні розробки.
- Взаємообумовленість ступеня інноваційної активності підприємства та
його прибутковості. Так, найбільшу інноваційну активність демонструють
підприємства з відносно вищим рівнем прибутковості, зокрема, в рослинництві
– це підприємства з вирощування зернових і технічних культур з чистим
доходом від 50 млн грн і вищим, серед яких 64% здійснюють інноваційну
діяльність. У свою чергу інноваційна діяльність виступає одним з важливих
чинників зростання доходів виробників.
- Диверсифікація напрямів інноваційної діяльності ефективних
підприємств. Так, з підприємств, які спеціалізувалися на вирощуванні зернових
і технічних культур, 50% використовували нові породи тварин (як вітчизняні,
так і зарубіжні) та закуповували спеціалізовану техніку для тваринництва,
переважно вітчизняного виробництва (те ж робила і третина підприємств, що
займалися овочівництвом), а 33% використовували прогресивні технології (як
вітчизняного, так і зарубіжного походження) виробництва молока й відгодівлі
худоби. Отже, ефективні інноваційно активні підприємства здійснюють
інноваційну діяльність не лише за основною спеціалізацією, а є інноваційно
активними в цілому.
- Абсолютне переважання власних коштів підприємств серед джерел
фінансування інновацій. Так, у рослинництві підприємства з чистим доходом
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понад 50 млн грн фінансували інноваційну діяльність виключно власним
коштом, підприємства ж з нижчим доходом додатково залучали кошти
державного бюджету (2%) та кредити (5%). У тваринництві власним коштом
фінансували інноваційну діяльність 78% обстежених підприємств, а
користувалися для цього коштами держбюджету та кредитними ресурсами
відповідно 13 та 9%.
При цьому основну частку коштів підприємства спрямовували на
придбання основних засобів – машин, обладнання, установок, поголів’я тварин
(67% у рослинництві та 100% – у тваринництві), а також оборотних засобів –
насіння, біодобрив тощо (28%). Решта коштів у рослинництві витрачалася на
фінансування досліджень та розробок.
- Низький рівень використання сільськогосподарськими підприємствами
інституційних джерел інформації щодо інноваційних розробок та можливостей
їх впровадження – насамперед від університетів і державних академічних та
галузевих НДІ, а також від приватних НДІ і комерційних лабораторій. Ряд
підприємств відзначили середній ступінь важливості інформації, отриманої на
конференціях, виставках, ярмарках, з наукових журналів і публікацій.
- Різноспрямованість інноваційної діяльності рослинницьких та
тваринницьких підприємств за її видами. Так, якщо в рослинництві інновації
продукту (ресурсні інновації) впроваджували 88% інноваційно активних
підприємств, то в тваринництві – жодне. Натомість усі інноваційно активні
тваринницькі підприємства зосередилися на впровадженні процесових новацій
(технологій), тоді як у рослинництві їх використовували 77% підприємств.
- Інновації для довкілля. Понад половини досліджених підприємств
відзначили існування певних вигод, які принесли для довкілля впроваджувані
ними інновації. Серед найбільш поширених – скорочення використання
матеріалів на одиницю продукції (повідомило 45% підприємств), зниження
енергоспоживання на одиницю продукції (48%), зменшення рівня забруднення
ґрунту, води чи повітря (34%). Основною причиною, що спонукала виробників
до запровадження природоохоронних інновацій, більшість назвала необхідність
відповідати чинним екологічним нормам (35%). Натомість практично не діє
такий чинник, як можливість отримання від держави певних фінансових
преференцій у зв’язку із впровадженням зазначених інновацій [2, с. 97-99].
Таким чином, з метою втілення у практику функціонування аграрного
сектору економіки України інноваційних засад розвитку необхідно
дотримуватися реалізації заходів з утвердження національної ідеї становлення
інноваційного агросектору та узгодження пріоритетів розбудови структури
аграрної галузі відповідно до найбільш конкурентоспроможних виробництв.
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS A FACTOR
IN OVERCOMING THE GLOBAL CRISIS OF TRUST
The causes and consequences of the global crisis of trust are studied. It is
proved that transfer of some government functions, which are aimed at protecting
and ensuring human rights, preventing discrimination, ensuring financial
transparency, financing socially oriented projects, and protecting the environment, to
the private sector in a form of corporate social responsibility contributes to more
equal distribution of available goods among the population, which in turn leads to
rebuilding of trust between the authorities, business and society.
Key words: trust, global crisis of trust, corporate social responsibility, social
protection, social projects.
The current global economic environment is characterized by the coexistence
of overproduction, overconsumption and acute social crises, such as absolute poverty
and inaccessibility of the necessary social goods. Such unequal distribution of
available goods leads to the emergence of socially vulnerable groups of people who
lose their trust in the key institutions.
Thus, the relationship between the level of trust and economic development
should be studied, which allows to determine whether a high level of development is
accompanied by the relative social equality, indicating the trust between citizens. The
international organization, Edelman, investigates trust relationships and identifies
four components of trust: 1) trust in the media, 2) trust in authority, 3) trust in nongovernment organizations, and 4) trust in business.
According to the 2017 Edelman Trust Barometer, the highest level of trust in
authority was recorded in India, the United Arab Emirates (75%) and China (76%),
the lowest level was observed in the South Africa (15%), Poland (20%), Brazil,
Mexico (24%), France and Spain (25%). Regarding to the trust in business, the
highest level was seen in India (74%) and Indonesia (76%), the lowest one in South
Korea (29%), Russia (39%) and Poland (40%) [5].
It is also necessary to take into account the existence of an inverse “Udependence” between the level of trust and standard of living. According to Figure 1,
in countries with a trust level of 50% an increase in GDP per capita is accompanied
by a rise in trust, however a further increase in the level of trust up to 70% goes along
with a reduction in the living standards. This correlation is explained by more equal
social provision and protection by the state in low-income countries, hence, under
these conditions public trust grows. Regarding to countries with a higher standard of
living, the state has a lesser influence on the private sector, which leads to unequal
distribution of basic social and economic goods, which worsens the situation of
vulnerable groups of population.
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Figure 1. The relationship between the level of trust and GDP per capita, 2016
Source: [5;6].
According to experts from Edelman, a global crisis of trust took place in 2017,
as the average level of trust in key institutions in two thirds of the countries was
surveyed as less than 50%, that is defined as "distrust". The causes of global distrust
are the consequences of the financial crisis of 2008, as well as globalization processes
and technological innovations, resulting in a loss of trust in business and a sense of
social protection provided by public institutions.
The results of the world survey in 2017 showed that only 15% of respondents
believe that the current system of institutions is working, 53% - believe that the
system doesn’t work, 32% - have not been able to answer. Moreover, three quarters
of respondents claim that public institutions perform in favor of the interests of
people in power and / or representatives of large corrupted businesses [1].
Under conditions, when the crisis of trust strengthens itself (low level of trust
in business, state and non-government organizations creates economic uncertainty
and social vulnerability of the population, which in turn further worsens the
relationship of trust), the only way to overcome it is to stimulate the main institutions
to go beyond their traditional functions. Therefore, business representatives must
move from exclusively profit-seeking goals to meeting socially important interests,
supporting more transparent business practices, fighting corruption and lobbying,
protecting the rights of workers, partners and consumers, as well as taking into
account community proposals when making business decisions.
The aforementioned additional business functions appear in a form of
Corporate Social Responsibility (CSR), which is defined as the duty of a businessman
to pursue such a policy, make such decisions and follow such activities that are
desirable and valuable to society as a whole [2], or as the responsibility of a person
who decides to direct his activities to meet his own interests, as well as to protect and
increase social wealth [4].
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It is known that the concept of corporate social responsibility was shaped by
the inability of the public sector to meet social needs and protect vulnerable groups of
population. Under these conditions, the private sector has taken on some of the state's
functions, namely: rights protection of workers, consumers, suppliers, partners,
shareholders, representatives of the local communities, as well as compliance with
environmental and ethical standards in business performance [7]. Moreover, nongovernment organizations and the state also contributed to the spread of CSR
principles by increasing the pressure on private business, as well as by adopting
normative acts on ethics, openness and social orientation of business decisions.
Regarding the development and effectiveness of the CSR principles in the
world, it should be noted that most of the socially oriented projects were
implemented by the private sector of economically developed countries, where more
rigorous legal regulation of private business activities and public organizations have
significant influence and ability to control whether corporate performance is in line
with CSR principles or not. For developing countries, the principles of CSR are
relatively new, national companies to a lesser extent follow this practice in
comparison with international ones.
International organization "Corporate Responsibility Magazine" published a
ranking of companies that adhere to the principles of CSR in 2017. The performance
of companies was evaluated according to the following components:
1) environmental protection, 2) climate change prevention, 3) relations between
employees, 4) protection of human rights, 5) corporate governance, 6) financial
results, 7) philanthropy and local community protection. According to the published
report, 9 out of 10 top leaders are American companies and one is Irish, however, two
American companies violated the principles of CSR and were removed from the list.
Thus, Microsoft was accused of bribing civil officers in Romania for the purpose of
software implementation, and Johnson & Johnson received multiple litigation
because it did not inform the public about the risk of developing cancer cells after
using the company's products [3].
Thus, the comprehensive support and development of CSR is an important
factor in overcoming the global crisis of trust in a way of (Figure 2):
1) increasing loyalty to the company's products, when a manufacturer informs
consumers about possible harmful product features, etc.;
2) increasing trust in the company, which is paying attention to environmental
problems, adheres to ethical and transparent business activities;
3) reduction of staff turnover and an increase of trust in the management of a
company that ensures and protects human rights, adheres to the principles of equality
and justice, protects minorities, women and other vulnerable groups, prevents
discrimination, etc.;
4) increasing trust in the state, which supports and requires taking into account
urgent social problems in decision-making by private companies, stimulating such
actions by providing tax or other benefits;
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5) increasing trust in society through the achievement of the protection of
rights and freedoms as a consumer, employee and citizen, as well as confidence in
social security.
Trust in a product
Increasing the
Trust in a company
overall level of
Trust in management
trust
Trust in the state
Trust in society
Figure 2. CSR as a factor in overcoming the global crisis of trust.
Source: designed by the author

Corporate social
responsibility

Thus, in the context of the current global crisis of trust, the principles of
corporate social responsibility become an effective mechanism for increasing the
level of social security of the population, especially vulnerable groups, by ensuring
and protecting the rights of consumers and workers, "transparent" business
performance, taking into account the interests of society in decision-making,
financing projects aimed at providing citizens with basic services (education,
healthcare), as well as environmental protection. The application of CSR principles
promotes a more equal distribution of available goods among the population, which
in turn increases the level of trust in business and authorities, that stimulates and
encourages representatives of private business to implement socially-oriented
projects.
References
1. 2017 Edelman Trust Barometer: Executive Summary [Electronic resource] //
Edelman : [site]. URL: https://www.scribd.com/document/336621519/2017Edelman-Trust-Barometer-Executive-Summary#download&from_embed
2. Bowen H. R. Social responsibility of the businessman. – New York: Harper &
Row, 1953. 276 p.
3. CR's 100 Best Corporate Citizens [Electronic resource] // Corporate
Responsibility Magazine : [site]. URL: http://www.thecro.com/wpntent/uploads/2017/05/CR_100Bestpages_digitalR.pdf
4. Davis K. Five Propositions of Social Responsibility // Business Horizons. 1975.
Vol. June. Pp. 19–24.
5. Edelman Trust Barometer [Electronic resource] // Edelman : [site]. URL:
http://www.edelman.com/trust2017/
6. GDP per capita [Electronic resource] // World Bank : [site]. URL:
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD
7. Kanji G. K. Corporate social responsibility in a global economy // Total Quality
Management & Business Excellence. 2010. Vol. 21. Pp. 119–143. DOI:
10.1080/14783360903549808
567

ПАРАДИГМАЛЬНІ ЗРУШЕННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ ХХІ СТ.
Б.Д. Сторощук, канд. екон. наук, доц.,
Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича
КОМУНІКАЦІЙНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ВЛАДИ
У статті досліджуються проблеми функціонування економічної влади
держави в умовах ринкових трансформацій. Проаналізовано проблему оцінки
економічної ефективності даної влади з точки зору ефективності
комунікативних процесів. Означені проблеми розглядаються в контексті
“творчого руйнування” Шумпетера.
Ключові слова: економіка влади, комунікаційна ефективність, хреодний
ефект, “творче руйнування”, люфт.
В умовах сучасної економічної науки все більшу і більшу вагу набуває
проблема влади, її економічної природи, формування та розподілу. Окремим
популярним контекстом даних досліджень стала проблема взаємозв’язку влади
та ефективності комунікаційних процесів. У розвинутих демократичних країнах
висока комунікаційна ефективність державної влади однозначно виступає
запорукою успішного функціонування системи публічного адміністрування
суспільства в цілому. Тим не менше в умовах сучасної України ми можемо
спостерігати ще досить багато складних, неоднозначних і далеко не завжди
позитивних процесів в динаміці розвитку даної сфери.
У сфері досліджень проблематики влади безумовними фаворитами
вітчизняних досліджень виступають наукові школи на чолі з професорами
В.В. Дементьєвим та А.І. Ігнатенко. Тим не менше, на нашу думку, в даних
дослідженнях недостатньо уваги приділялося саме аспектам механізмів
взаємозв'язку комунікації та влади.
В сучасних умовах особливої актуальності набуває проблема
забезпечення повноцінної комунікації публічної влади. Відповідно до цього
метою нашого дослідження буде з’ясування механізмів підвищення
ефективності економічної влади через вдосконалення комунікаційних процесів.
Комунікація в широкому розумінні виступає як організаційний елемент
утворення будь-якої системи. З цієї точки зору головним змістовним
навантаженням комунікації є поширення інформації. Дана особливість в повній
мірі стосується також і економічних систем. Основним інформаційним
інструментом ринково орієнтованих економічних систем є ціни. Ціни дають
економічним суб’єктам інформацію про можливості, перспективи і вигоди
використання будь-яких об’єктів ринку (благ, ресурсів, а також власне
інформації) і, таким чином, стають основою взаємовигідних всебічних угод, або
комунікацій між цими суб’єктами.
Для будь-якої системи ключовою особливістю виконання інформаційної
функції комунікації є часова затримка, або лаг, який являє собою проміжок
часу між появою інформації і відповідними змінами в системі і який фактично
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може розглядатися як економічна дискомунікація, зокрема, якщо розглядати
дискомунікацію не в дискретному, статичному, а в перманентному,
динамічному контексті. Даний лаг включає як мінімум три елементи: час для
проходження інформації, час для прийняття рішення про реакцію на дану
інформацію, час для поширення даного рішення в межах системи в цілому.
З цієї точки зору можна вважати, що економічна дискомунікація
фактично відображає динаміку соціально-економічних трансформацій. Дані
трансформації є не миттєвим явищем, а потребують певного часу, інколи
досить тривалого, так як “хоча офіційні правила можуть змінитися за одну ніч
внаслідок політичних або юридичних рішень, неофіційні обмеження, пов’язані
зі звичаями, і кодексами поведінки, набагато менше піддаються впливу
цілеспрямованої політики. Ці культурні обмеження не лише пов’язують минуле
із сучасним і майбутнім, але дають нам ключ до пояснення шляху історичної
зміни” [1,с.15].
Для оцінки економічної дискомунікації у вигляді даного лагу економісти
як правило використовують поняття еластичності. Еластичність являє собою
силу або міру реакції одного економічного явища або процесу на зміну будьякого іншого явища або процесу. Оцінка сили чи міри реакції може
здійснюватися на основі як кількісних чи вартісних, так і часових показників.
Якість економічних комунікацій з інформаційної точки зору прямо
пропорційно пов’язана з рівнем розвитку економічних систем. Під рівнем
розвитку в даному випадку мається на увазі надання максимальних
можливостей використання економічними суб’єктами наявних ресурсів. Чим
більш розвинутою є економічна система, тим еластичнішими будуть її
комунікаційні процеси, тим легше і швидше будуть відбуватися процеси
формування, розвитку та використання економічних комунікацій і, що є вкрай
важливим, тим слабші інформаційні сигнали можуть забезпечити досягнення
необхідних змін.
Проте слід окремо виділити існування в даному випадку досить суттєвого
обмеження. Дане обмеження полягає в тому, що основою будь яких
економічних змін, основою появи, становлення, розвитку та нівелювання будьяких економічних явищ та процесів є зміна поведінки окремих людей. Дана
зміна фактично являє собою зміну відношення до використання усіх доступних
ресурсів та благ, тобто має однозначно суб’єктивно-психологічну природу, і,
відповідно до цього, не підлягає чіткому і однозначному прогнозуванню.
Описані проблеми економічної дискомунікації, зокрема її інформаційної
складової, відіграють особливо важливу роль для повноцінного
функціонування та ефективної реалізації економічної влади держави.
Особливістю комунікаційних процесів в даному випадку є суттєве зниження
рівня еластичності, внаслідок об’єктивного консерватизму системи державної
влади. Дана особливість створює особливо відчутні проблеми у випадку
значних економічних трансформацій.
Складність процесів сучасної економічної динаміки кризи і її
волатильність для все більшої кількості країн постійно поширюють
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усвідомлення неминучості всебічних фундаментальних змін у всіх сферах
сучасних
соціально-економічних
систем.
Ці
зміни
є
наслідком
Шумпетерівського „творчого руйнування”, яке є „самою сутністю капіталізму”
[2], – перманентно-еволюційної і неминучої ліквідації ринковим механізмом
застарілих, віджилих елементів економічних відносин, продуктивних сил та
господарського механізму внаслідок поширення їх нових ефективніших
замінників. Ініціатором „творчого руйнування” є, на думку Й. Шумпетера,
лише успішна діяльність новаторів, що розглядається фактично як єдине
джерело і економічного зростання, і самого розвитку ринково орієнтованих
економічних систем, а відсутність інноваційного розвитку призводить до
застою й занепаду в соціально-економічному та політичному житті [3, с. 21101, 203-241]. Ні поліпшення ситуації з попитом, ні позитивні зрушення з боку
пропозиції, ні заходи державного регулювання в галузі циклічної, фінансової чи
податкової політики, вважав Й. Шумпетер, не здатні викликати економічного
піднесення. Тому й інтерес до його теоретичної спадщини з боку економічної
науки, і особливо, економічної політики, останніми роками помітно
підвищився. Слід зазначити, що протягом останніх двох десятиліть у світі
спостерігається зростання кількості малих підприємств інноваційного
характеру, що супроводжується збільшенням питомої ваги їхньої продукції у
ВВП та експорті цілого ряду як розвинутих країн, так і країн, що розвиваються.
Тим не менше дане явище, стимульоване всезростаючим потоком
різноманітних інновацій, все ще не стало остаточним подоланням рецесійної
загрози і початком повноцінного пожвавлення та піднесення економік багатьох
країн світу [4].
У цих умовах виникає логічне запитання про вплив „творчого
руйнування” на комунікаційні процеси, зокрема, на зміст та результати
економічної діяльності держави. Даний вплив, зважаючи на універсальність
системного підходу як міждисциплінарного методу дослідження, можна
описати на основі ряду системних ефектів (використання яких, зокрема,
недавно дало можливість здійснення в Україні цікавих інноваційних
технологічних відкриттів) [5].
Як уже зазначалося вище, економічна діяльність держави в значно
меншій мірі піддається впливу трансформаційних процесів в реальному секторі
економіки. Внаслідок цього держава, в більшості випадків будучи здатною
відчути зміну ринкових умов і тому не зважаючи на неї, продовжує впливати на
економіку старими методами, які що цілком логічно, не дають ніяких наслідків
в реальній економіці і тому потребують неминучих змін. Тому економічну
дискомункацію можна розглядати як фіаско сформованих на даний час
механізмів економічної політики держави та державного регулювання
економіки.
Мінімальну величину цих змін, необхідних для забезпечення ефективної
комунікації, можна описати за допомогою досить поширеного в технічних
науках терміну „люфт”. Люфт являє собою величину мінімальної зміни
характеру впливу керуючої системи на керовану [6] (в нашому випадку впливу
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держави на ринковий механізм), що приводить до позитивних змін в
національній економіці. Якщо ж величина змін є меншою від величини люфту,
ніяких змін не відбувається. Одним із прикладів таких люфтів у сучасних
умовах можна вважати облікову політику Національного банку, яка фактично
не впливає на реальний сектор, про що ми вже писали раніше [7; 8].
Причиною існування люфтів є дискомунікаційні процеси, зумовлені
шаблонним підходом до формування економічної політики без врахування
об’єктивно перманентного характеру виникнення нових і трансформації
існуючих інститутів та інституцій. Отже такі люфти можна розглядати як
тактичний або короткотривалий результат економічної дискомунікації. Люфти
фактично відображають чутливість економічної системи до дискомунікаційних
явищ, тобто її стан до прийняття протидіючих заходів держави.
Раніше ми вже аналізували [9] різноманітні проблеми правильного та
своєчасного вибору економічної політики, так як неефективні рішення в
процесі цього вибору можуть мати дуже далекосяжні наслідки. Це
підтверджується
можливістю
утворення
так
званого
хреодного
(напередвизначеного) ефекту [10, с. 20-47], відповідно до якого система може
протягом тривалого часу продовжувати розвиватися неоптимальним шляхом,
але при цьому величина люфтів зростає в геометричній прогресії. Тобто, “при
здійсненні процесу в одному певному напрямі зворотний рух може бути лише
однією з ланок більш складного процесу” [11, с.105-106], тобто чим довше
відбувається рух неоптимальним шляхом, тим важче звернути з траєкторії
через наростання інерційного середовища, виникнення і розвитку різних
неформальних, “тіньових” інституційних утворень. Проте ці процеси не тільки
не сповільнюють, але й стають додатковим фактором розвитку хреодного
ефекту. Таким чином, хреодний ефект виступає як стратегічний, або
довготривалий результат економічної дискомунікації і відображає уразливість
економічної системи до дискомунікаційних явищ, тобто її стан після прийняття
протидіючих заходів держави. В залежності від реального стану справ
досягнення об’єктивно обумовленого рівня розвитку системи вимагатиме або
значно більших витрат ресурсів, або оплатиться тривалою нестабільністю
економіки.
В сучасному світі постійно виникають нові можливості розв’язання вище
описаних проблем. В умовах прискорення прогресу інформаційного етапу
розвитку постіндустріального суспільства основні тенденції і перспективи
подальшого розвитку стосуються, як правило, повноцінного використання
можливостей постійно зростаючого інформаційного потенціалу суспільних
комунікацій. Раніше ми уже розглядами можливі напрямки такого розвитку
[12]. Відповідно до цього, основою подальших досліджень в даному напрямку
логічно виступає пошук ефективних механізмів втілення в країнах, що
розвиваються, успішних прикладів мінімізації економічної дискомунікації в
розвинутих країнах.
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ГАРАНТІЙ
Обґрунтовано
теоретичне
визначення
науково-методологічного
розмежування понятійного змісту таких соціально-економічних категорій,
як "соціальні гарантії", "суспільні пільги", "економічні компенсації" і
"бюрократичні привілеї".
Ключові слова: соціально-економічні гарантії, коменсації, привілеї,
суспільні пільги.
Подальше реформування системи соціального захисту населення України
неможливе без швидкого розв'язання такої проблеми як упорядкування
системи соціальних пільг та ліквідації бюрократичних привілеїв. Нажаль цій
надзвичайно важливій проблемі вітчизняними науковцями практично не
приділяється належна увага.
Визначення сутності цих понять, а також структурування їхньої
внутрішньої підпорядкованості в системі соціальних відносин, що визначає
рівень соціальних гарантій населення, особливо важливо зробити в сучасних
умовах ринкової економіки, оскільки в реальній практиці системи державного
регулювання та громадській свідомості зазначені поняття часто
ототожнюються або мають неправильне тлумачення і практичне застосування,
що вкрай негативно впливає на соціальні процеси.
Якщо розглядати сутність категорії "соціальні гарантії" у широкому
розумінні, то до її складу можуть входити абсолютно всі умови та джерела, що
забезпечують реалізацію прав людини і гарантовані нормами чинного
законодавства. У вузькому розумінні соціальні гарантії – це лише ті
законодавчо закріплені конкретні норми, які пов'язані з вирішенням питань
соціального забезпечення населення. Соціальні гарантії цього рівня можуть
мати такі основні форми:
1) соціальні гарантії, визначені у грошовій формі, здебільшого
регламентують на державному рівні обсяги коштів (доходів), нижче яких
населення не повинно отримувати персоніфіковані грошові виплати
(мінімальної заробітної плати);
2) соціальні гарантії, які діють у формі законодавчо закріпленої за особою
можливості отримати безоплатну послугу;
3) соціальні гарантії, які надає держава у формі зниження рівня цін і
тарифів на товари і послуги масового попиту, що забезпечується шляхом
покриття витрат на їх виробництво за рахунок бюджетних дотацій.
Найпоширенішою формою соціальних гарантій до недавнього часу були
послуги і виплати, які надавали населенню за рахунок так званих суспільних
фондів споживання, до яких статистика відносила не тільки безоплатні послуги,
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а й пенсії, допомоги соціального страхування, а також інші грошові виплати, які
надавали населенню. До суспільних фондів споживання також належать і
витрати підприємств, що пов'язані з відтворенням робочої сили, які за існуючими
міжнародними стандартами формують вартість робочої сили і тому вони не
повинні відноситись до загально визначених суспільно гарантованих витрат
(таких як видатки на освіту, підвищення кваліфікації і перекваліфікацію,
безоплатну медичну допомогу, видатки на виплату пенсій, допоміг, стипендій
учням, безплатні та пільгові путівки тощо). Джерелами фінансування видатків
із суспільних фондів споживання донедавна були "видатки державного
бюджету, державних кооперативних, малих і спільних підприємств, а також
господарських організацій, колгоспів, профспілкових та інших громадських
організацій" .
Серед законодавчо закріплених соціально-економічних гарантій окремо
можна виділити категорію "соціально-економічні пільги".
Важливою
економічною особливістю пільг є те, що їх надають не у грошовій формі, а у
формі безкоштовних послуг, які споживають певні категорії населення. Залежно
від категорій тих, хто отримує, та видів пільг їх можна поділити на дві основні
форми: компенсації та привілеї.
У соціальному плані пільги від привілеїв відрізняються тим, що
переважна їх більшість за своєю суттю є соціально виправданими економічними
компенсаціями та суспільними відшкодуваннями окремим громадянам і певним
групам населення і їх надання не суперечить загальному принципу соціальної
справедливості. Привілеї ж, за своєю суттю, є такими пільговими перевагами, які
не мають під собою ні економічного обґрунтування, ні суспільного виправдання і
своїм існуванням і дією суперечать засадам соціальної справедливості.
Перші згадки про "привілеї" пов'язують із характеристикою класової
структури суспільства та дослідженням процесів розподілу життєвих благ на
ранніх стадіях його історичного розвитку. Суттєве поширення отримало
визначення категорії "привілеї" як "виняткового" або "переважного права", що
визнається законом або звичаями за особою чи групою осіб. За своїм змістом
категорія "привілеї" має важливе значення для розуміння соціальної сутності та
структури суспільства, специфічної форми участі тих чи інших соціальних груп у
розподілі матеріальних і культурних благ. Існування привілеїв пов'язано з
суспільним поділом праці, відносинами власності, а також із реальною
можливістю вільного вибору особою такої форми суспільної діяльності, яка
забезпечує їй найбільш вигідні позиції для задоволення особистих потреб у
споживанні шляхом отримання "переважного права".
Аналіз сутності категорії "привілеї" дає змогу виділити такі важливі риси
їх історичного розвитку та певні закономірності, що їм притаманні: спочатку
привілеї тієї чи іншої особи або соціальної групи визначають у певній
залежності від їхніх обсягів, від вагомості результатів виконання суб'єктом
(групою) певних суспільних, переважно владних функцій передусім у системі
державного управління; у подальшому обсяги привілеїв все більше починають
неадекватно віддзеркалювати соціальну значимість виконання суспільних
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функцій (для окремих індивідів привілеї перестають бути результатом суспільної
діяльності і забезпечуються переважно самим фактом належності особи до
привілейованої групи). З огляду на те, що зв'язок між вагомістю результатів
суспільної діяльності, змістом та обсягом привілеїв все більше втрачається,
посилюється прагнення привілейованих груп до самоізоляції та засекречування
як обсягів життєвих благ, що вони отримують на умовах "переваг і винятковості",
так і результатів їх особистої діяльності в державній сфері.
Реформа системи соціальних пільг повинна стати невід'ємною складовою
соціально-економічної політики українського уряду. За механізмами надання та
способами фінансування пільги можна поділити на такі групи:
1) пільги, які не потребують фінансових витрат (право на позачергове
надання соціальних послуг);
2) пільги, які надають державні або муніципальні заклади, що
фінансуються з державного або місцевих бюджетів (ця група пільг
безпосередньо пов'язана з бюджетними витратами і може надаватися у формі як
грошових виплат, так і соціальних послуг);
3) пільги, які надають комерційні підприємства різних форм власності
(комунальні, транспортні, юридичні послуга тощо), шляхом грошової
компенсації громадянам за конкретні види послуг або введення спеціальних
персоніфікованих талонів на отримання зазначеного виду послуг;
4) пільги, які є в оподаткуванні фізичних осіб і мають враховувати
середньодушовий сукупний дохід сім'ї, якій їх надають.
Негативною ознакою вітчизняної практики є те, що потрібні аналітичні
оцінки ефективності використання існуючої палітри пільг різними доходними
групами і соціальними категоріями громадян в Україні практично не
проводились.
Наступна категорія – це компенсації та допомоги, які надають внаслідок
втрати особою здоров'я і надання яких вкрай важливе для подальшої підтримки
необхідних показників її життєвого рівня, а також з метою створення
відповідних умов адаптації життєдіяльності людини до свого особливого стану
(інваліди тощо). Проблема компенсацій і відшкодувань полягає не у
зменшенні їх "валових" обсягів і не в тому, якими реально можуть бути
витрати бюджету за умови їх обмеження, її необхідно розглядати з погляду
функцій, які виконують ті чи інші компенсації та відшкодування, наскільки
вони життєво необхідні і економічно ефективні, наскільки виправданими і
соціально справедливими є принципи, умови та механізми їх надання тощо.
Суспільно неприпустимим є спроби скасування більшості пільг, право на
отримання яких мають громадяни похилого віку, інваліди, одинокі матері та
інші категорії малозабезпечених верств населення.
Якщо ж оцінювати систему пільг, що склалася в Україні в цілому, треба
визнати, що потенційні можливості зменшення видатків бюджету на ці цілі
є. Немає заперечень скасування пільг суддям на встановлення телефонів і
зменшення плати за їх користування, оплату народним депутатам,
прокурорам та іншим категоріям службовців проїзду до місця відпочинку і
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назад. Проте суттєве заперечення має вилучення з розрахунків бюджетних
витрат низки пільг особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною
(у тому числі безплатне поховання тощо), деяких пільг учасникам війни, у
тому числі інвалідам війни (зниження плати за користування житлом,
користування телефоном, здешевлення вартості палива та ін.), пільг
учасникам бойових дій.
Упорядкувати систему соціально-економічних гарантій, що існують у
формі пільг можна лише тоді, коли діють єдині принципи або механізми їх
визначення, в основі яких мають бути: відповідна межа вартості сукупних
доходів громадянина, що надає право на отримання пільги; соціальноекономічно обґрунтовані умови, за якими відбувається першочергове надання
пільг малозабезпеченим громадянам; чітке визначення цільового
надходження за призначенням тих чи інших пільг тощо.
Зважаючи на необхідність упорядкування системи пільг, може бути
запропоновано підхід, згідно з яким деякі пільги працюючим громадянам
можуть бути скасовані, а непрацездатним громадянам (за умови їх
упорядкування) вони надаватимуться. Скасування пільг, які сьогодні надають
працюючим громадянам, має обов'язково компенсуватись відповідним
підвищенням оплати їхньої праці до рівня, що забезпечить достатню
платоспроможність цих верств населення у задоволенні власних потреб та
потреб членів сімей, які перебувають на їхньому утриманні. Упорядкування
повинно стосуватись таких видів пільг, які надають непрацездатним
громадянам і якими можуть користуватись інші працездатні члени їхніх сімей
без відповідного врахування рівня реальних сукупних сімейних доходів
Треба зазначити, що подальше реформування системи соціальноекономічних гарантій, упорядкування пільг, чітка регламентація компенсацій
та максимальне обмеження, або повна ліквідація бюрократичних привілеїв –
це не тільки уточнення показників, а й створення оптимальної економічно
обґрунтованої системи, яка має базуватися на зрозумілих усім принципах її
структурування і механізмах функціонування. Реалізація такого підходу у
подальшому сприятиме зростанню рівня життя населення України та
відновленню принципу соціальної справедливості в ринкових умовах.
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ
АГРАРНИХ ВІДНОСИН
Обґрунтовано доцільність дотримання при дослідженні трансформації
аграрних відносин системної парадигми, яка створює реальні можливості для
аналізу закономірностей і механізмів взаємовпливів різних систем і підсистем.
Розглянуто сутність та особливості застосування різних наукових підходів у
процесі дослідження причин, тенденцій та закономірностей трансформації
аграрних
відносин.
Запропоновано
та
обґрунтовано
доцільність
застосовування міждисциплінарних підходів до дослідження аграрних відносин.
Ключові слова: методологія, парадигма, підхід, метод, аграрні відносини.
Розвиток аграрної економічної науки на сучасному етапі супроводжується
недостатньою теоретичною й методологічною обґрунтованістю досліджень
аграрних відносин. Це пояснюється тим, що наше суспільство, відійшовши від
колишньої ідеології, ще не визначилося з новою. Тим часом трансформація
аграрних відносин висуває нові вимоги до теорії та методології досліджень.
За загальноприйнятим визначенням, методологія наукових досліджень – це
вчення про принципи побудови, форми та способи наукового пізнання і найбільш
виважені й доцільні шляхи розв’язання наукової проблеми. Методологія
досліджень, як правило, спирається на певну теорію або теоретичну концепцію та
залежить від досліджуваного об’єкта. Чим складнішим за структурою є об’єкт
дослідження, тим різноманітнішою й більш обґрунтованою має бути сукупність
методів його вивчення.
Однак, варто зауважити, що використання тих чи інших підходів, тієї чи
іншої сукупності методів для дослідження закономірностей розвитку аграрних
відносин залежить від характеру, змісту та спрямованості методологічної
парадигми, специфіка якої визначається значними якісними змінами, що
відбуваються в економічному, політичному, соціальному житті суспільства на
певному етапі його життєвого циклу.
На нашу думку, домінуючою парадигмою при дослідженні аграрних
відносин має бути системна парадигма, оскільки вона дозволяє проводити
дослідження економічних об’єктів як цілісних системних утворень, створює
реальні можливості для аналізу закономірностей і механізмів взаємовпливів
різних систем і підсистем, які визначають стан, можливості, динаміку та
перспективи соціально-економічного розвитку суспільств, різних верств
населення, окремої людини. Однак ключовою ознакою сучасної системної
парадигми має стати її людиноцентрична спрямованість.
Складність сучасних економічних і соціальних систем зумовлює існування
різних методологічних підходів до теоретичного аналізу причин та чинників,
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які зумовлюють рух системи у тому чи іншому напрямі. На нашу думку,
виходячи із специфіки та особливостей аграрних відносин та того факту, що
кожен підхід передбачає формування відповідної парадигми та методології
досліджень явищ, ставлення дослідника до визначення сутності та ролі певних
економічних і позаекономічних підсистем (інститутів) у досягненні
синергетичного ефекту від їх взаємодії для всієї метасистеми в цілому [6, с. 14],
розкрити причини та з’ясувати закономірності і наслідки трансформації
аграрних відносин у межах одного дослідницького підходу нам уявляється
мало можливим.
Тому з метою глибшого з’ясування природи та закономірностей розвитку
досліджуваних нами явищ і процесів доцільно застосовувати декілька підходів,
серед
яких:
динамічний,
системний,
діалектичний,
формаційний,
цивілізаційний,
інституціональний,
філософський,
соціоекономічний,
праксеологічний. Зупинимось більш детально на кожному з цих підходів.
Оскільки аграрний сектор за своєю природою є соціально-економічною
системою, а всі економічні і соціальні системи, як відомо, є динамічними
системами, то основоположним підходом у дослідженнях аграрних відносин
має бути динамічний підхід, який, досліджуючи переходи від одних станів до
інших, дозволяє визначити можливі та кращі траєкторії розвитку системи, що
моделюється. Динамічний підхід в економічних дослідженнях безпосередньо
пов’язаний із системним підходом, сутність якого визначається вивченням
найрізноманітніших складових економічного життя на основі концепції систем.
Перевагою даного підходу перед іншими підходами є, передусім, його
спрямованість на виявлення сутності, характеру та форм взаємозв’язків між
частинами цілого, врахування та використання яких забезпечує синергетичний
ефект від функціонування цих зв’язків як складових єдиного цілого. До того ж
він дозволяє побачити, що у процесі еволюції економічної системи можливі
різні варіанти і моделі її розвитку. Необхідність застосування цього підходу в
економічних дослідженнях зумовлена багаторівневістю і поліваріантністю
розвитку економічних і соціальних систем. Тобто суть системного підходу до
розробки економічної політики держави по вирішенню проблем аграрного
сектору полягає у тому, що аграрний сектор економіки розглядається як ціле, а
розв’язання його окремих проблем підпорядковується вирішенню загальної для
всієї системи проблеми – формування конкурентоспроможного аграрного
сектору та забезпечення його сталого розвитку.
Іще одним дуже важливим підходом, який дає змогу встановити причиннонаслідкові зв’язки у розвитку економічних явищ і процесів є діалектичний
підхід. При дослідженні аграрних відносин з точки зору діалектичного підходу
доцільно використовувати діалектичні принципи, закони і категорії. Так, при
дослідженні трансформаційних процесів всі сторони життя мають
розглядатися, як єдине ціле у взаємодії і взаємозв’язку. Системне і цілісне
бачення соціально-економічних явищ і процесів, що відбуваються в аграрному
секторі, робить їх невід’ємною складовою системи економічних відносин.
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Перший закон діалектики – закон єдності і боротьби протилежностей –
відображає базову особливість об’єктивної дійсності, яка полягає у тому, що всі
її явища і процеси мають суперечливі сторони, що борються і взаємодіють між
собою. Цей закон відіграє важливу роль у розкритті соціально-економічної
природи аграрних відносин. Єдність взаємовідносин є умовою існування та
функціонування аграрних відносин у їх цілісності. Боротьба протилежностей –
це процес їх взаємовиключення у рамках єдності, конкретний механізм якого
визначається природою аграрних відносин як суспільно-економічного явиша.
Суперечність при цьому виступає у вигляді їхніх взаємовідносин, котрі являють
собою сторони єдиного цілого.
У процесі розвитку аграрних відносин важливу роль разом із законом
єдності і боротьби протилежностей відіграє закон переходу кількісних змін у
якісні, який розкриває зміст процесу їх формування і функціонування. Дію
цього закону обґрунтовують спираючись на філософські категорії якості,
кількості та міри. Якість характеризує внутрішню, об’єктивну, сутнісну
визначеність аграрних відносин, притаманні їм особливості. Тому не
встановивши якості аграрних відносин, неможливо з’ясувати та зрозуміти
закономірності їхнього розвитку. Якісні зміни трансформують зміст аграрних
відносин, розширюючи їх зміст. Проте якість цих відносин залежить від їх
кількісної визначеності, яка є зовнішньою визначеністю речі або явиша. Якісна
і кількісна визначеність аграрних відносин проявляється в мірі. Міра – це межа
кількісних змін, в рамках якої явище залишається тим, чим воно є. Порушення
міри змінює якісні характеристики цих відносин, як наслідок вони
трансформуються і набувають нової якості. Відбувається якісний стрибок, який
являє собою форму переходу від одного якісного стану до іншого.
Відповідно до закону переходу кількісних змін в якісні розвиток аграрних
відносин відбувається шляхом поступового накопичення кількісних змін і
стрибкового характеру переходу їх від одного якісного стану аграрних відносин
до іншого. У свою чергу, нова якість аграрних відносин в сучасних
економічних умовах породжує нові кількісні зміни. Таким чином, цей закон
дозволяє вивчати об’єкти як з якісної, так із кількісної сторони, даючи змогу
визначити кількісну міру впливу факторів на результати трансформації
аграрних відносин.
Особливе значення для розуміння діалектики аграрних відносин має закон
заперечення заперечення, який відображає не лише загальний результат і
спрямованість процесу розвитку, але й поступальність, спадкоємність у процесі
розвитку явищ об’єктивної дійсності. Тобто за допомогою закону заперечення
заперечення стає можливим розуміння загальної тенденції розвитку та
створення послідовного зв’язку між минулим та майбутнім.
При дослідженні причин і закономірностей трансформації аграрних
відносин доцільно застосовувати формаційний підхід, який визначає внутрішні
важелі руху економічної системи та пояснює природу соціальних
суперечностей. Перевага від застосування формаційного підходу у дослідженні
полягає у тому, що він дає можливість застосувати принцип єдності
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історичного та логічного до розвитку суспільства та побачити закономірні
ступені поступу суспільства до вершин цивілізації.
Однак цей підхід має декілька недоліків: по-перше, він зосереджується на
дослідженні, перш за все, виробничих відносин (відносин економічної
власності), недооцінюючи при цьому ролі продуктивних сил, які визначають
розвиток виробничих відносин; по-друге, як зазначають філософи,
формаційний підхід є дегуманістичиим, схематичним, есхатологічним, «не
відповідає епістемологічно значущому критерію гомогенності» та «спрямляє,
згладжує історію» [7, с. 21-23].
Це упущення може бути подолане за рахунок застосування цивілізаційного
підходу до дослідження закономірностей аграрних відносин, системотворним
елементом якого є розвиток продуктивних сил. Однак цивілізаційний підхід
спирається не просто на продуктивні сили, а на технологічні способи
виробництва, на докорінно відмінні суспільні форми економіки [11, с. 26].
Специфіка цивілізаційного підходу полягає насамперед у визнанні критерію
духовності як умови та результату економічного, соціального та культурного
розвитку суспільства у межах даної цивілізації [4, с. 11]. Надійність даного
підходу полягає у тому, що принципи технологічної організації суспільного
виробництва застосовуються не лише до періодизації історії розвитку
суспільства, а й для визначення рівня розвитку країни шляхом структуризації
суспільного виробництва. Його методологічною основою є секторний підхід.
У зв’язку з тим, що наслідки трансформації аграрних відносин, як показує
вітчизняний і зарубіжний досвід, значною мірою визначаються особливостями
ментальності, традиціями і звичаями господарювання, довірою до уряду,
готовністю населення до реформ тощо, виправданим у дослідженні
закономірностей
розвитку
аграрних
відносин
є
застосування
інституціонального підходу. Доцільність його застосування обумовлена більш
комплексним характером інституціональної методології, аналізом ширшого
кола явищ, що виникають у сучасних умовах. Інституціональний підхід
враховує не лише економічні чинники розвитку, але й систему позаекономічних
чинників: соціальних, політичних, духовних, культурних тощо.
Сучасна економічна наука при дослідженні явищ і процесів об’єктивної
дійсності повинна також застосовувати міждисциплінарні підходи, які
передбачають застосування методологічного інструментарію споріднених
галузей науки та здобуття на цій основі нового теоретичного знання. Їх
використання надає можливість сформувати системне, цілісного бачення як
нової економіки, так і проблем і суперечностей її розвитку, та відповідно до
цього знайти нові способи розв’язання старих проблем та виявити незадіяні
позаекономічні джерела економічного розвитку.
Таким чином, застосування міждисциплінарних підходів дозволить більш
глибоко і всебічно з’ясувати поставлені питання та сформувати виважену
аграрну політику щодо розв’язання назрілих проблем функціонування та
забезпечення сталого розвитку аграрного сектору економіки.
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Важливу роль у дослідженні економічних явищ і процесів серед
міждисциплінарних методологічних підходів відіграє філософський підхід,
який передбачає системність уявлень про оточуючий світ, виходить із
цілісності у будь-яких проявах, а отже, із визнання існування взаємозалежності,
взаємопроникнення його складових. Він дозволяє сформувати не лише систему
поглядів на закономірності розвитку економічних систем, але й визначити
місце цих систем в оточуючому їх світі, звернутися до визначення ролі людини,
як єдиного цілісного суб’єкта суспільного життя, поглибити пошук
найефективніших мотивів індивіда до праці не лише у сфері матеріальних
важелів впливу, але й через використання неформальних інститутів, що
визначають ставлення людини до людини та навколишнього середовища [6, с.
14].
Тобто головним принципом філософського підходу при дослідженні
закономірностей розвитку економічних відносин є зміщення акцентів «у
площину досліджень інтересів, умов і чинників самореалізації в економічному
середовищі людини як цілісності в усіх її проявах: як людини економічної,
соціальної, духовної, інформаційної, інституційної тощо, як внутрішнього ядра
сутності та поля функціонування сучасної економічної системи» [4, с. 6].
Іще одним міждисциплінарним підходом, який набуває все більшої
актуальності у зв’язку із новими викликами цивілізаційного розвитку та
необхідністю у зв’язку з цим забезпечення сталого розвитку аграрного сектору,
є соціоекономічний. Соціоекономічний підхід до дослідження трансформації
аграрних відносин агросфери базується на тому, що розвиток аграрної галузі
(економічний аспект) і рушійної її сили селянства (соціальний аспект) повинен
бути взаємозалежним і взаємопосилюючим, всіляко сприяючи також розвиткові
сільських громад, територій і навколишнього природного середовища.
Особливістю цього підходу є прагнення інтегрувати економічний і соціальний
аспекти, осмислити характер і закономірності двостороннього зв’язку між
ними, виявити ресурси їх взаємного посилення і примноження, що, разом узяте,
дозволить приймати ефективніші рішення». Він передбачає оцінювання всіх
аспектів діяльності людини [9, с. 76-77].
Вивчити людську діяльність з позицій оптимальності її здійснення
можливо з допомогою праксеологічного міждисциплінарного підходу, який
пов’язаний з практичним застосуванням наукових результатів у практиці
людської діяльності. Однак, він не лише визначає норми вдосконалення
діяльності, але й сприяє напрацюванню рекомендацій щодо оптимізації й
економізації професійних дій. Тобто основне завдання праксеологічного
підходу – це вивчення, пошук і впровадження всього необхідного для
ефективної діяльності.
Таким чином, домінуючою парадигмою при дослідженні аграрних
відносин є системна парадигма, яка передбачає застосування сукупності
наукових підходів до дослідження закономірностей розвитку економічної
системи та її складових, однією з яких є аграрні відносини. Основними
підходами до дослідження аграрних відносин як складової економічної системи
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є: динамічний, системний, діалектичний, формаційний, цивілізаційний,
інституціональний, філософський,
соціоекономічний,
праксеологічний.
Застосування сукупності різних, але взаємопов’язаних між собою, підходів та
методів до дослідження аграрних відносин та закономірностей їх трансформації
дозволить поглибити можливості проникнення у сутність цього явища та
визначити сучасні інституційні форми функціонування суспільства.
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ
ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК
У тезах доповіді розкрито необхідність врахування якісних та
позаекономічних чинників господарської еволюції людства при дослідженні
результативності функціонування та розвитку національних економік.
Запропоновано перелік критеріїв та видів результативності функціонування й
розвитку національних економік й відповідних їм показників оцінювання.
Обґрунтовано необхідність подолання відставання економіки України за
екологічними та соціальними аспектами результативності її функціонування й
розвитку, що має критичне значення для досягнення цілей сталого розвитку.
Ключові слова: критерії та види результативності функціонування й
розвитку національних економік, сталий розвиток, екологічна ефективність,
соціальний розвиток.
Найпоширеніший до останнього часу неокласичний підхід до визначення
економічної результативності не відповідає сучасним реаліям господарського
розвитку. Даний підхід залишає поза увагою якісні аспекти та позаекономічні
чинники господарської еволюції людства, такі як: цінності, норми, культурні
особливості тощо [1]. Акцент на кількісних вимірниках результативності
функціонування й розвитку національних економік практично не враховує
необхідність їх співвіднесення з цілями соціально-економічного розвитку.
Такий, суто кількісний підхід, не передбачає аналізу історичних та
інституційних особливостей генезису національних економік, що суттєво
послаблює можливості його застосування у процесі дослідження їхньої
ефективності [2].
Зазначений підхід вимагає врахування не лише загальних, базових
характеристик притаманних економічним системам, але й конкретних
соціально-економічних показників їхнього функціонування та розвитку на
сучасному етапі господарської еволюції людства. У теоретико-методологічному
плані це передбачає перехід на конкретно-історичний рівень аналізу
національних економік.
У зв’язку з цим необхідно зазначити, що в сучасній економічній літературі
відсутній єдиний підхід до розуміння сутності національної економіки.
Практично всі науковці акцентують увагу на національній економіці як на
системному об’єкті, виокремлюючи його функціональні, галузеві, територіальні
та інші складові. Однак, слід погодитися з тим, що «національна економіка є
певною економічною системою країни в конкретних історичних умовах» [3,
с. 24]. Водночас поняття «економічна система» наприклад є більш загальним,
абстрактним та слугує інструментом для розуміння конкретних господарських
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реалій, історичного, національного різноманіття сучасних економічних систем.
У цьому контексті поняття «національна економіка» є більш конкретним та
таким, що дозволяє аналізувати емпіричні дані, оцінювати ефективність
функціонування й розвитку реальних економічних систем та виходити на
відповідні рекомендації для економічної політики.
Зазначений підхід дозволяє запропонувати такі основні критерії та види
результативності функціонуванні й розвитку національних економік (рис. 1):
1) цільовий, пов’язаний з реалізацією цілей сталого розвитку, що
знаходить втілення в соціально-економічній ефективності;
2) функціональний, що відображає ступінь задоволення людських потреб
на основі раціонального використання наявних факторів виробництва і
характеризує ресурсно-витратну ефективність;
3) інституційний, що віддзеркалює впровадження прогресивних
інноваційних змін та розкривається через інституційну ефективність соціальноекономічних перетворень;
4) зовнішньоекономічний, що відтворює синергетичний ефект поєднання
вищезазначених критеріїв і постає як адаптаційна ефективність національних
економік, яка виявляється в їхній успішній інтеграції до глобального
світогосподарського простору.
Критерії результативності
Цільовий:
забезпечення
сталого розвитку

Інституційний:
забезпечення
прогресивних
інноваційних
змін

Функціональний:
забезпечення
раціонального
використання
ресурсів

Зовнішньоекономічний:
забезпечення глобальної конкурентоспроможності

Види результативності
Соціальноекономічна

Ресурсновитратна

Інституційна

Адаптаційна

Рис. 1. Критерії та види результативності функціонування і розвитку
національних економік
Джерело: складено автором.
Соціально-економічна результативність функціонування й розвитку
національних економік визначає когерентний розвиток не лише економічних,
але і позаекономічних сфер людського буття. У цьому контексті цільовим
принципом є збалансований розвиток економіки, довкілля та соціуму. З огляду
на те, що формування критеріїв і показників сталого розвитку є дискусійним
питанням, над яким працюють відомі міжнародні організації та численні
наукові колективи, сучасні дослідники відзначають той факт, що прогресом
національних господарських систем і досі вважається економічне зростання [4],
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яке вимірюється в основному збільшенням обсягів ВВП. Водночас трактування
цільових орієнтирів розвитку національних економік через призму концепції
сталого розвитку дає змогу подолати обмеженість ортодоксальних підходів до
оцінювання їхньої ефективності.
Поняття «сталого розвитку» відповідає англійському терміну «sustainable
development», який, за визначенням Комісії ООН зі сталого розвитку, означає
таке спрямування економічного розвитку, метою якого є задоволення потреб
сучасного суспільства, що не ставлять під загрозу здатність майбутніх поколінь
задовольняти свої потреби [5]. Один із засновників теорії сталого розвитку
Г. Дейлі розкриває вихідний термін «сталий розвиток» як гармонійний,
збалансований, безконфліктний прогрес всієї земної цивілізації, груп країн
(регіонів, субрегіонів), а також окремо взятих країн за методами системного
підходу, коли в процесі неухильного інноваційного інтенсивного економічного
розвитку країн одночасно позитивно вирішується комплекс питань щодо
збереження довкілля, подолання експлуатації, бідності та дискримінації як
кожної окремо взятої людини, так і народів або груп населення, у тому числі за
етнічними, расовими чи статевими ознаками [6].
На думку сучасних дослідників, концепція сталого розвитку ґрунтується на
таких п`яти головних принципах:
➢ Надання розвитку сталого, довготривалого характеру з метою
відповідності його поточним і перспективним потребам людей.
➢ Зв’язок обмежень з експлуатації природних ресурсів і сучасного рівня
техніки та соціальної організації.
➢ Необхідність задоволення первинних потреб людей.
➢ Необхідність
узгодження
стану
надмірного
використання
матеріальних засобів з екологічними можливостями.
➢ Узгодження розмірів і темпів зростання чисельності населення з
виробничим потенціалом глобальної екосистеми [6, c.19-21].
У цьому контексті «основне завдання сталості економічних систем полягає
в ефективному функціонуванні й протистоянні різним неминучим впливам
зовнішнього й внутрішнього характеру» [7, c. 99].
Враховуючи вище зазначене, основними показниками, що характеризують
соціально-економічну результативність функціонування
та розвитку
національних економік, на нашу думку, є Індекс екологічної ефективності,
Індекс соціального прогресу, стійкий економічний добробут, екологічний
внутрішній продукт, «зелений» ВВП, Індекс розвитку людського потенціалу,
Індекс сталого розвитку тощо. Дані показники характеризують соціальноекономічний розвиток країни як у кількісному, так і у якісному аспектах, що
більш широко розкривають багатогранність досліджуваної проблематики.
Так, незважаючи на здійснювані природоохоронні заходи, погіршується
стан основних природних систем, у зв’язку з чим зростає негативний
екологічний вплив як на загальний стан здоров’я населення України, так і на
загальну ефективність природокористування.
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Центром екологічної політики та права при Єльському університеті (Yale
Center for Environmental Law and Policy) опубліковано результати глобального
дослідження рівня екологічної ефективності країн, що відображає досягнення у
сфері управління природними ресурсами та їх раціонального використання.
Позиції в рейтингу розподіляються на підставі Індексу екологічної
ефективності 2016 (The Environmental Performance Index 2016). Лідерами за
рівнем екологічної ефективності у 2016 році серед 180 досліджуваних країн
визнано Фінляндію, що посіла перше місце, а також до першої десятки увійшли
Ісландія, Швеція, Данія, Словенія, Іспанія, Португалія, Естонія, Мальта та
Франція. Україна ж у 2016 році посіла 44 позицію, отримавши 79,69 бали зі 100
можливих. Необхідно зазначити, що країни в рейтингу розподіляються на
підставі критеріїв (об’єднаних у 9 категорій), аналіз яких дозволяє визначити
сильні та слабкі сторони країни у сфері екологічної ефективності. Займаючи 44
місце, Україна займає 130 позицію серед 180 країн за критерієм
«біорізноманіття та середовища проживання», що характеризує зусилля країни
у вирішенні проблем із збереженням видів в межах власних кордонів та 144
позицію – за показником забрудненості повітря діоксидом азоту, що впливає на
здоров’я людей і характеризує якість повітря. Найкраще 25 місце присвоєне
Україні за виміром динаміки інтенсивності викидів вуглецю на одиницю ВВП
[8]. Необхідно зазначити, що для України необхідним є підвищення
ефективності державної політики у сфері екології, а саме: а) зниження ризику
для здоров’я, пов’язаного із забрудненням навколишнього середовища; б)
поліпшення якості повітря, зменшуючи кількість викидів небезпечних для
життя речовин; в)створення безпечніших санітарних умов та покращення якості
життя; г)забезпечення умов для загального оздоровлення життєздатності
екосистеми.
Міжнародна організація «Social Progress Imperative» провела дослідження
«Індексу соціального розвитку-2017», який фокусується на екологічних та
соціальних аспектах розвитку, за яким Україна увійшла до групи країн з
соціальним розвитком «вище середнього», посідаючи 64 місце серед 128
досліджуваних країн, отримавши 68,35 бали із 100 можливих, а це на 1,92 бали
більше, ніж у 2016 році. Гірші показники у Білорусі – 65 місце, Південній
Африці – 66, Росії – 67. Найвищі бали Україна отримала в категоріях:
харчування і базова медична допомога– 98,47, доступ до базової освіти – 97,52.
Найнижчі ж показники в категоріях: толерантність – 40,52 бали та якість
навколишнього середовища – 50,37 бали. За рівнем ВВП за ПКС серед 128
досліджуваних країн Україна з показником 7,457 тисяч доларів зайняла 81
місце [9]. Можемо стверджувати, що покращення «середніх» показників за
категоріями Індексу мають критичне значення для досягнення цілей сталого
розвитку. Результати дослідження засвідчують існування двох визначальних
тенденції: 1) існує переконливий та очевидний зв’язок між Індексом
соціального розвитку 2017 та ВВП на душу населення; 2) зв’язок між
економічним та соціальним розвитком не є прямо пропорційним. Описати
такий зв'язок можна таким чином, в країнах із нижчим доходом невеликі зміни
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у ВВП на душу населення супроводжуються значними досягненнями у
соціальному розвитку, але при досягненні країнами високого рівня доходу,
динаміка розвитку уповільнюється.
Таким чином, соціально-економічна результативність функціонування й
розвитку національних економік відображає цільовий критерій оцінювання
ефективності сучасних економічних систем у їхній коеволюції із природним і
соціальним середовищем з урахуванням задоволення потреб як нинішніх, так і
майбутніх поколінь та є пріоритетним напрямом соціально-економічної
політики вітчизняної економки.
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ФАКТОР КУЛЬТУРЫ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ПРОГРЕСС
В научном труде рассматривается фактор культуры в комплексном
понимании и его принципиальное значение в решении проблем социальноэкономического прогресса. Особое внимание обращается на творческий подход
к проблемам развития науки и образования, правовой и управленческой
культуры, решение которых является необходимым условием эффективного
социально-экономического развития общества и государства.
Ключевые слова: фактор культуры, творчество, социальноэкономический прогресс.
Постановка проблемы. Культура – как комплексный фактор, как идейнотеоретический базис, и как необходимое условие социально-экономического
прогресса,
имеет
принципиальное
значение,
ибо
эффективное
функционирование общества и государства не представляется возможным без
культуры – как комплексного фактора социально-экономического развития.
Таким образом, важнейшим фактором эффективного государственного
управления является культура именно в комплексном понимании, и, в
частности, духовная культура, как идейная и теоретическая основа
эффективного функционирования общества и государства.
Вышеотмеченным определяется актуальность и особая значимость данной
темы исследования.
Анализ последних публикаций. Как показывает анализ большого числа
научных исследований, несмотря на огромное количество публикуемых в мире
научных трудов в области экономической теории, и, вообще, в области
экономических наук, почти не встречаются научные исследования,
посвященные проблемам культуры – как проблемам комплексного фактора
культуры, решение которых рассматривалось бы в качестве необходимого
условия социально-экономического прогресса, хотя исследование проблем
культуры имеет принципиальное, как теоретическое, так и практическое
значение.
Цель и задачи исследования. Целью данного исследования является
внедрение предложенного мной фактора культуры – как комплексного фактора,
с одной стороны, в процессы научных исследований, и, с другой стороны, в
практику управления обществом и государством, эффективное использование
которого является необходимым условием социально-экономического
прогресса.
Задачей научного исследования является научное обоснование
необходимости внедрения предложенного мной фактора культуры, как в
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процессы научных исследований, так и в практику управления обществом и
государством, ибо эффективное использование фактора культуры является
необходимым условием социально-экономического прогресса.
Научная новизна. Главной новизной научного исследования является
предложенный мной фактор культуры – как комплексный фактор, эффективное
использование которого является необходимым условием социальноэкономического прогресса.
Результаты исследования. Культура, как я отмечала еще много лет назад,
«является идейной основой эффективного функционирования общества»
[1, c. 109].
Притом под культурой подразумевается мной, прежде всего, духовная
культура: образование – как культура, наука – как культура, а также правовая
культура, управленческая культура и т.д., что рассматривается в моих
исследованиях, как комплексный фактор культуры.
Вместе с тем, фактор культуры в вышеотмеченном понимании, по моему
убеждению, преимущественно представляет собой – непосредственно
действующий фактор, тогда как художественная культура мне представляется в
качестве
преимущественно
опосредованно
действующего
фактора
государственного управления и социально-экономического прогресса.
Заслуживает быть отмеченным, что значение фактора культуры
приобретает особое значение в условиях функционирования преимущественно
рыночных отношений, нацеленных на получение максимальной прибыли.
Следовательно, в условиях преимущественно рыночных отношений, без
эффективного использования фактора культуры, вообще, и, в частности, без
использования правовой и управленческой культуры, ориентированной на
реализацию интересов народа, рыночные отношения, в соответствии с их
внутренней природой, могут привести лишь к антисоциальным результатам.
Считаю необходимым отметить, что в условиях истинно человеческого
общества и государства, теории которых созданы профессором Альфредом
Кураташвили [2; 3; 4; и др.], т.е. в условиях общества и государства,
призванного служить и служащего интересам народа, в соответствии с
созданной им же философии социальной цели [5; и др.], для реализации
интересов народа – интересов каждого человека, все пути, формы и методы
оправданы, но лишь в том случае, если они исключают антисоциальные,
антигуманные, антинравственные явления [6, с. 93; и др.].
Таким образом, для социально-экономического развития общества и
государства, необходимо эффективное политико-правовое обеспечение
использования фактора культуры – как необходимой идейной и теоретической
основы социального прогресса.
Притом, в деле эффективного использования фактора культуры
важнейшую роль должна играть государственная власть, которая должна
создавать условия, являющиеся необходимой основой эффективного
государственного управления.
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Следовательно, фактор культуры – как комплексный фактор, является
необходимым условием социально-экономического прогресса.
Заслуживает быть отмеченным, что культура – как фактор социальноэкономического прогресса, проявляет свою особую значимость через развитие
науки и образования, ибо без этого не может быть реального и ощутимого
социально-экономического развития.
Однако развитие науки и образования требует принципиально новых
подходов в условиях рыночных отношений с тем, чтобы они способствовали
социальной
ориентации
рыночной
экономики
и
эффективному
государственному управлению.
В частности, в условиях рыночной экономки, под которой, т.е. под
рыночной экономикой, как справедливо отмечает профессор Анзор
Кураташвили, подразумевается всеобщий характер рыночных отношений
[7, c. 10], и когда на передний план выдвигается прибыль – как движущая цель
этих отношений, культура в какой-то степени остается как бы на произвол
судьбы.
Это, в свою очередь, может привести, с одной стороны, к духовному
обнищанию людей, и, с другой стороны, к снижению эффективности
экономики и, в конечном счете, опять-таки к ущемлению интересов общества и
каждого человека.
Следовательно, если общество и государство действительно желает
практической реализации социальной ориентации рыночной экономики и
эффективного государственного управления в интересах народа, то развитие
науки и образования требует принципиально новых подходов в условиях
рыночных отношений.
Поэтому, необходимо задействовать развитие науки и образования –
культуры в целом – в направлении социальной ориентации рыночной
экономики, ибо социальная ориентация рыночной экономики не только
практически способствует непосредственному удовлетворению потребностей
людей, но и активно воздействует на повышение эффективности экономики –
как на создание необходимых материальных условий ее социальной
ориентации.
Учитывая особую значимость культуры в социально-экономическом
развитии общества, представляется необходимым признание государством и
обществом ее приоритетности, ибо культура является духовной основой
социального и экономического развития общества.
Таким образом, решение проблемы эффективного государственного
управления объективно требует, с одной стороны, развития культуры – как
необходимого условия социальной ориентации рыночной экономики, общества
и государства, а, с другой стороны, эффективное использование фактора
культуры, невозможно без социальной ориентации рыночной экономики.
В перспективе же, по мере развития общества и государства, фактор
культуры будет приобретать все более возрастающее значение, ибо решение
социально-экономических проблем в условиях относительно высокого уровня
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материальной жизни народа, когда на передний план выдвинутся духовные
потребности людей, их реализация во многом будет зависеть от фактора
культуры – от уровня культурного развития общества, от культуры – как от
духовной основы социально-экономического прогресса.
Следовательно,
социальная
ориентация
рыночных
отношений,
эффективное функционирование рыночной экономики, общества и государства
не представляется возможным без эффективного использования фактора
культуры, ибо культура – духовная культура, как процесс – это, прежде всего,
творчество, это нестандартное мышление, а без творчества – реальный прогресс
невозможен, а значит, без культуры невозможно эффективное государственное
управление в интересах народа, т.е. без эффективного использования фактора
культуры – невозможен реальный социально-экономический прогресс.
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ СУСПІЛЬНОГО ДОБРОБУТУ
В роботі розглянуті основні соціально-економічні індикатори та індекси,
що дають змогу здійснити вимірювання суспільного добробуту, через призму
концепції сталого розвитку. Проаналізовано основні статистичні дані щодо
стану суспільного добробуту в Україні.
Ключові слова: суспільний добробут, сталий розвиток, індекси,
індикатори.
Суспільний добробут є однією з складних соціально-економічних
категорій, яка безпосередньо характеризує якість та рівень життя населення.
Надзвичайно важливим питанням в цьому аспекті є вибір показників, які б
найбільш точно давали уявлення про рівень добробуту.
Для вимірювання ефективності економічної діяльності та ведення обліку
індикаторів ринкової економіки у ХХ ст. була створена система розрахунку
національного доходу, в розробку якої у 30-х роках суттєвий вклад зробив
американський економіст Саймон Кузнець, майбутній лауреат Нобелівської
премії (1971 р.). Валовий внутрішній продукт (ВВП) є ключовим показником
економічного розвитку країни, що відображає сукупну вартість усіх товарів і
послуг, вироблених на території країни протягом фінансового року. ВВП
використовується в усіх країнах світу не тільки для характеристики
економічних процесів, але і в якості інформативного і точного показника
добробуту населення країн.
Однак, сьогодні ВВП часто критикується як незадовільний показник
суспільного добробуту, що надає урядові базу для побудови неефективної
економічної політики. Статистика ВВП демонструє поточну економічну
діяльність, але не враховує міжнародні потоки доходів, виробництво послуг
домогосподарствами, складне екологічне становище та інші детермінанти
благополуччя, наприклад, якість суспільних відносин, економічну та особисту
безпеку, здоров'я і тривалість життя. До того ж, ВВП збільшується і в ситуації,
коли зростання злочинності, забруднення навколишнього середовища,
катастрофи і загроза здоров'ю населення тягнуть за собою витрати на захисні
або відновлювальні заходи.
Тому пошук та побудова точних показників суспільного добробуту є
одними з головних завдань економічної науки.
Лауреати Нобелівської премії з економіки Дж. Стігліц, А. Сен і
французький економіст Ж.-П. Фітуссі в лютому 2008 року очолили комісію,
якій було доручено дізнатися, чи є ВВП індикатором економічного і
соціального прогресу[1, c.2]. Результати їхньої праці були вперше опубліковані
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в 2010 році з вступним словом президента Франції Ніколя Саркозі, якому і
належить ініціатива створення цієї комісії.
Так, економісти дійшли до висновку, що повсякчас статистичні дані
значно відрізняються від соціально-економічних реалій країни. Це, в першу
чергу, пов’язано з труднощами виміру якісних показників соціальноекономічного розвитку, навідміну від кількісних.[5, c.28]
Що стосується ВВП, то показник вимірює ринкове виробництво, і аж ніяк
не може використовуватись як індикатор суспільного добробуту, і навіть як
його економічна складова. [5,c.71]
Слід розмежувати два поняття, які слугують показниками різних явищ та
процесів, і в науковій літературі часто ототожнюються, це «індикатори» та
«індекси». Під індикатором розуміється показник, виведений з первинних
даних, які зазвичай можна використовувати для інтерпретації змін. Він
дозволяє аналізувати стан або динаміку економічної, соціальної або екологічної
змінної. Поряд з індикаторами розробляються і застосовуються на практиці
індекси. Індекс - це агрегований або зважений показник, заснований на
декількох інших індикаторах або даних. Інтегральні індекси ж здійснюють
комплексну оцінку розвитку країни чи регіону, та включають систему
індикаторів. Використання індексів прийнятно там, де добре зрозумілі
причинно-наслідкові зв'язки.
В рамках концепції сталого розвитку, яку реалізовують уряди більшості
країн світу, суспільний добробут виступає багатоаспектною категорією. Тому
для оцінки його величини доцільно виділити основні індикатори, які б
характеризували ту чи іншу складову суспільного добробуту (рис.1 ).
Індикатори матеріального рівня життя
населення
Індикатори охорони здоров’я
Індикатори якості та забезпеченості
освітою
Індикатори особистісної активності

СУСПІЛЬНИЙ
ДОБРОБУТ

Індикатори інституційного розвитку
Індикатори соціальних зв’язків
Індикатори стану навколишнього
середовища
Індикатори матеріальної та фізичної
безпеки

Рис.1. Основні індикатори суспільного добробуту
Джерело: cкладено автором на основі [5]
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Представлені індикатори слугують основою для побудови індексів
суспільного добробуту.
Вивчення аспектів суспільного добробуту та вимірювання його величини
неможливо здійснювати ізольовано від загальних тенденцій розвитку
суспільства. Питання добробуту тісно переплітаються із концепцією сталого
розвитку держави. Тому для вимірювання суспільного добробуту доречно
використати деякі індекси сталого розвитку, так як вони включають всі аспекти
розвитку країни.
На мою думку, індексами, які визначають рівень суспільного добробуту в
рамках концепції сталого розвитку, є такі :
1. Скоригований на стан екології ВВП (Environmentally adjusted net
domestic product, EDP) або «зелений ВВП» вираховується шляхом віднімання
від величини ВВП вартісної оцінки виснаження природних ресурсів та
вартісної оцінки екологічного збитку (розміщення відходів, забруднення
повітря та водойм тощо). [2, c.4]
2. Показник «дійсних заощаджень» (Genuine savings, GS) запропонований і
розрахований Всесвітнім Банком. Розраховується показник шляхом додавання
різниці між валовими внутрішніми заощадженнями та величиною знецінення
активів та різниці між величиною витрат на освіту, величиною виснаження
природних ресурсів і збитком від забруднення навколишнього середовища[2,
c.7]. Всі показники беруться у відсотках від ВВП.
3. Індекс людського розвитку (Human Development Index, HDI) був
розроблений в 1990 році Програмою розвитку ООН і включає в себе 3
показника: середня очікувана тривалість життя, рівень освіченості населення та
рівень економічного розвитку (ВВП на душу населення). [3]
4. «Міжнародний індекс щастя» (Happy Planet Index), який щорічно,
починаючи з 2006 року, складає британський дослідницький центр New
Economics Foundation. За допомогою даного індексу демонструється відчуття
рівня щасливого життя населенням різних країн світу. На загальний Індекс
щастя впливає рівень ВВП на душу населення, соціальна підтримка, тривалість
життя, свобода життєвого вибору, щедрість (благодійність), сприйняття
корупції. [4]
5. Індикатор справжнього прогресу (Genuine Progress Indicator, GPI) спроба створення альтернативи ВВП, навідміну від якого даний показник
враховує екологічні та соціальні аспекти розвитку. Включає в себе наступні
складові: злочинність і розпад сімей, зміна кількості вільного часу, домашня і
добровільна робота, залежність від зарубіжних капіталів, розподіл доходу,
витрати на оборону, термін «життя» предметів тривалого користування,
виснаження ресурсів, забруднення, довгостроковий екологічний збиток. [2, c.5]
Важливим аспектом практичного застосування GPI є те, що, відображаючи
теперішній добробут населення, він дає інформацію про споживання такої
максимальної кількості ресурсів, виробництво якої не порушує місткості
екосистем та забезпечить таку ж можливість для майбутніх поколінь.
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Певним недоліком вищеназваних індексів суспільного добробуту та
розвитку, які ілюструються одним числовим значенням, є те, що при
інтегруванні
індикаторів
часто
здійснюється
розрахунок
середньоарифметичних показників, і при цьому можуть маскуватися низькі,
інколи, навіть критичні, значення показників нижчого ієрархічного рівня. За
середніми, зовні благополучними величинами індикаторів вищого рівня, може
бути прихованим абсолютно незадовільний стан певного елемента розвитку
суспільства.
Значення показників суспільного добробуту в Україні представлені в
табл.1. Як видно Україна займає проміжне місце у світовому рейтингу, однак
спостерігається негативна тенденція за всіма показниками.
Таблиця 1.
Показники суспільного добробуту в Україні
№
Показник
Значення в Україні
п/п
1
Скоригований на стан 2010 р. різниця між ВВП та «зеленим ВВП» екології ВВП
6,24 %, в 2016 р. різниця перевищує 10 %. [6]
2
Показник «дійсних
Останні розрахунки в 2014 р. – (-3,7)% від ВВП;
заощаджень»
2013 р. – 6,1% від ВВП. [6]
3
Індекс людського
2016 р. – 0,743, посідає 84 місце серед 188 країн
розвитку
і територій; 2015 р. – 81 місце. [3]
4
«Міжнародний індекс 2013 р. – 87 місце, 2015 р. – 111 місце, 2016 р. –
щастя»
132 місце. [4]
5
Індикатор справжнього Останні розрахунки в 2007 р. - 103017,04 млн.
прогресу
грн., що у 5 разів менше ВВП за даний період.
[6]
Джерело: cкладено автором на основі [3], [4], [6].
Отож, суспільний добробут є багатоаспектною категорією, визначення
рівня якої є надзвичайно важливим завданням як для аналізу існуючого стану
суспільства, так і для побудови економічної, соціальної, екологічної політик
держави. Врахування всіх складових суспільного добробуту та пошук
статистичної інформації для здійснення оцінки його рівня є надзвичайно
складним та трудомістким процесом, який вимагає подальшої роботи науковців
в цій області.
Значення показників суспільного добробуту в Україні є досить низькими.
Для покращення ситуації рекомендується низка наступних заходів:
- побудова ефективної економічної політики;
- забезпечення справедливого розподілу;
- забезпечення соціальної підтримки населення;
- розвиток освіти та медицини;
- викорінення корупції;
- охорона навколишнього середовища.
595

ПАРАДИГМАЛЬНІ ЗРУШЕННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ ХХІ СТ.
Список використаної літератури
1. Afsa C. Survey of Existing Approaches to Measuring Socio-Economic
Progress.Commission on the Measurement of Economic Performance and
social Progress [Електронний ресурс] / C. Afsa, D. Blanchet. – Insee-OECD.
April 2009. – Режим доступу : http://www.rrojasdatabank.info/dev0040.htm.
2. Bergh, van den, J. Evaluating Alternatives to GDP as Measures of Social
Welfare/Progress / J. van den Bergen, M. Antal // Working Paper. – 2014. –
No 56(March). – P. 1–19.
3. Офіційний сайт The Human Development Report Team [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : http://hdr.undp.org/en/statistics/hdi/
4. Офіційна сторінка The Happy Planet Index організації NEF [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : http://www.happyplanetindex.org/
5. Stiglitz J. E. Report by the Commission on the Measurement of Economic
Performance and Social Progress / J. E. Stiglitz, A. Sen, J. P. Fitoussi. –
CMEPSP. –2009. September, 14. – 292 р.
6. World Bank. World Development Indicators / World Bank. [Електронний
ресурс] Режим доступу: http://data.worldbank.org/

596

МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
Д.В. Бодрова, аспірант,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
ОСОБЛИВОСТІ ІНКЛЮЗИВНОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ
ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
Розглянуто особливості інклюзивного розвитку, наводяться його основні
поняття і терміни. Узагальнено деякі ініціативи міжнародних і міжурядових
організацій низки країн щодо формування напрямів і шляхів актуалізації
інклюзивного розвитку, його інституційного забезпечення в сучасних
економічних системах.
Ключові слова: інклюзивний розвиток, економічні системи, економічне
зростання, усталеність, інституціональні трансформації.
Підхід до розвитку сучасного суспільства, його економічної системи з
позицій інклюзивності, насамперед, відображає розуміння того, що добробут
країни складається не тільки із зростання реального ВВП і матеріальних
доходів населення, але є поняттям багатовимірним, що включає в себе і такі
сфери людського життя, як освіту, охорону здоров’я, особисту безпеку,
екологію та багато інших. Враховується і той факт, що одного лише параметру
«усталеності» для економічного зростання недостатньо: воно повинно бути
інклюзивним (досл. «всеосяжним», «комплексним»), тобто позитивно
позначатися на добробуті якомога ширших верств населення і при цьому не
справляти небезпечного впливу на навколишнє природне середовище. У
загальному розумінні, інклюзивне зростання повинно надавати людям рівні
можливості для реалізації власного людського потенціалу, незалежно від
соціально-економічних умов, статі, місця проживання та етнічного походження
[1].
Інклюзивний розвиток, насамперед, характеризується тим, що держава з її
інститутами розглядається в глобальному контексті, який відіграє
найважливішу роль з точки зору розвитку. При цьому мається на увазі, що
плоди глобалізації повинні приносити вигоду всім країнам на основі принципу
соціальної справедливості, добросовісної конкуренції, справедливої торгівлі,
множити суспільне надбання народів, підвищувати рівень і якість життя людей.
Інклюзивний розвиток покликаний мінімізувати негативні наслідки
нерівномірності міжнародного розвитку та сприяти руху держави шляхом
прогресу. У центрі інклюзивного розвитку стоїть людина, тому пріоритетними
напрямками тут є всі інституційні аспекти її життєдіяльності, включаючи
культуру, освіту, охорону здоров’я, науку, працевлаштування, соціальне
забезпечення, творчість. Відповідно до цього в країнах з емерджентними
господарськими системами повинні формуватися такі моделі суспільного
розвитку, які створювали б соціальну гармонію і стабільність, а економічне
зростання спиралося б головним чином на науково-технічний прогрес,
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підвищення матеріального і культурного рівня всіх верств населення і
інноваційний характер управлінської роботи. Подібна трансформація моделі
економічного розвитку, сприяння оптимізації модернізації економічної
структури,
інституціонального
забезпечення
узгодженого
розвитку
економічних і соціальних сфер – все це визначає найзагальніші характеристики
просування до моделі інклюзивного розвитку.
Те, що економічне зростання має бути інклюзивним, визнається багатьма
економістами. На що спирається таке зростання? Логічно, що на залучення для
його забезпечення всіх ресурсів і, насамперед, людських, які, в свою чергу,
отримують доступ не тільки до створення сукупного продукту, а й відповідної
його частки. Однак, це досить загальний підхід до розуміння інклюзивного
зростання. Його соціальна складова є центральною, визначальною, але далеко
не єдиною. Перш ніж розглядати інші інституціональні чинники інклюзивного
розвитку, проаналізуємо деякі точки зору на цей процес.
Інклюзивний розвиток не обмежується тільки областю соціальноекономічних та інституціональних перетворень країн з емерджентними
господарськими системами. Хоча для них (Китай, Індія, Росія, Білорусія,
Україна та ін.) такі перетворення є надзвичайно актуальними. Але ті ж самі
проблеми є вельми актуальними і для розвинених країн, наприклад, США, з їх
спробами перебудови національної системи охорони здоров’я, і Німеччини,
Японії, що шукають приховані резерви економічного зростання. Для країн, з
емерджентною економікою інклюзивний розвиток (ІР) – це, насамперед,
відмова від моделі наздоганяючого розвитку на основі імітації, копіювання,
мавпування, некритичного імпорту інституцій, локалізації зовнішніх зразків як
основного двигуна подібної моделі. Саме така модель, в кінцевому рахунку,
веде до формування «периферійного капіталізму», переобтяженого як
«родовими плямами» далеко не досконалого західного суспільства, так і
власними численними проблемами. Звичайно, ІР не повинний трактуватися як
політика опори на власні сили чи автаркія. Ця парадигма розвитку, заснована на
використанні продуктів і механізмів глобалізації, що довели свою ефективність,
повинна спиратися на реалізацію власних порівняльних переваг, на глокальні
імперативи сучасного світу. Глокалізація як новий етап в розвитку глобалізації
протидіє ризикам потрапляння в пастки уніфікації і втрати ідентичності –
хронічні хвороби глобалізації.
Перш ніж розглянути конкретні моделі інклюзивного розвитку,
заглибимося в суть самого поняття «інклюзивності», представлені у працях
відомих сучасних економістів – Джеймса Робінсона (Великобританія) і Дарона
Асемоглу (США). Ці науковці використовують два терміни – extractive та
inclusive [2, 3, 4, 5]. Американо-Оксфордський словник визначає перший термін
у тому значенні, яке нам цікаво, а саме – як інтенсивний видобуток природних
копалин без здійснення будь-яких інновацій. Другий термін – inclusive, у тому
значенні, яке вироблено англосаксами у процесі полеміки щодо
політкоректності; так, наприклад, гендерно-інклюзивна мова – це сукупність
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мовних одиниць без сексистських конотацій. Тобто залучає у процес всіх, без
відмінностей.
Для екстрактивних економічних інститутів характерна нестача закону і
порядку. У них не забезпечуються права власності. В екстрактивних
економічних системах високі бар’єри для входження в бізнес, ринки в них
зарегульовані.
Екстрактивним
економічним
системам
відповідають
екстрактивні політичні інститути, в яких влада зосереджується в руках
небагатьох, переважно тих, хто володіє власністю. Влада ця подібна до влади
абсолютних монархій Старої Європи – вона не обмежена системою стримувань
і противаг, виводить можновладця за межі правового поля, всі його вчинки
вважаються a priori законними.
Натомість в інклюзивних економічних системах – права власності
захищаються. Функціонування ринку підтримується і регулюється державними
інститутами. Відкриття нових бізнесів спрощено, але стимули до виконання
контрактів – надзвичайно сильні і підкріплені усталеною інституційною
матрицею суспільних відносин. Важливою рисою інклюзивних економічних
систем Дж. Робінсон і Д.Асемоглу вважають доступ більшості населення країн
до освіти і різних видів діяльності. Влада в інклюзивних політичних інститутах
розподілена, обмежується поділом її гілки і відповідною системою стримувань і
противаг. Політичні та економічні інституції, по Робінсону-Асемоглу, діють
синергічно, з позитивним зворотним зв’язком. Екстрактивна економіка з її
концентрацією багатств в руках олігархів підсилює екстрактивну політичну
систему з її олігархічною організацією влади. Ті ж, хто отримав у свої руки
нічим не обмежену владу, швидко зможуть додати до неї і багатство. Розподіл
влади призводить до обмеження діяльності олігархічно-монополістичного
капіталу і формування вільного ринку.
Практика свідчить, що протягом більшої частини історії людства соціальні
інститути були екстрактивними. Д. Асемоглу цитує історика сера Мозеса
Ізраеля Фінлі (1912-1986, автора класичної «Античної економіки»), який
стверджував, що «в контексті універсальної історії вільна праця, оплачувана
праця є винятком». Єгипет, Греція, Рим, держави Азії, доколумбової Америки
піднімалися на примусовій праці рабів і кріпаків. Те ж було і на Півдні США, і
в Росії, Україні до 60-х рр. позаминулого століття.
Д. Асемоглу розглядає найрізноманітніші механізми формування
екстрактивних інститутів. Але висновок один: хоча всі в екстрактивних
суспільствах і знають про переваги суспільств інклюзивних в плані розвитку,
особливо високотехнологічних, екстрактивні суспільства зберігаються вкрай
тривалий час. Справа в тому, що вони складаються з двох ніяк не пов’язаних
між собою груп. З тих, хто оббирає інших за допомогою держави, і з тих, кого
оббирають. У тих, кого оббирають, немає ніяких політичних механізмів для
того, щоб змінити стан справ. І економічних ресурсів для того, щоб сформувати
такі механізми, у них немає. Еліта ж – все розуміє. Вона має найбільший доступ
до інформації і прекрасно усвідомлює глибину застою, в якому знаходиться її
екстрактивна економіка.
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У разі ж переходу до інклюзивних інституцій еліта суспільства
екстрактивного втрачає політичну владу. Як правило, мораль, звичаї в подібних
суспільствах такі, що власність там не захищена. Втрачаєш владу – втрачаєш
власність. Тому в колишніх колоніях Латинської Америки і Африки, які
детально розглянув Д. Асемоглу, – Колумбії та Аргентині, Сьєрра-Леоне і
Єгипті – з отриманням свободи, по суті, нічого не змінилося. Ті ж інструменти,
за допомогою яких колонізатори викачували місцеві природні багатства і
оббирали населення, були перехоплені місцевою владою і багачами
нашвидкоруч.
Повертаючись до концепції інклюзивного розвитку, слід зазначити, що
помітну роль в її становленні і розробці грають деякі країни, з емерджентними
економічними системами. Становлення цієї концепції стало своєрідною
відповіддю емерджентного світу, насамперед, країн БРІКС, на виклики, загрози
і досягнення глобалізації [6].
Таким чином, на шляху інклюзивного розвитку стоять фундаментальні
протиріччя сучасного глобалізованого світу, пошук шляхів вирішення яких
представляє собою велику наукову проблему. Дуже важливою не тільки
науковою, але й практичною проблемою є використання Україною моделі
інклюзивного розвитку. Особливо в сучасних умовах глибокої економічної й
інституціональної
кризи,
політичної
нестабільності,
тимчасовими
територіальними втратами, боротьбою з сепаратистами і т.п.. Поряд з
величезними викликами, які несе в собі ця ситуація по відношенню до України,
вона створює і можливості, а саме: більш активний пошук і використання
внутрішніх джерел для зростання і розвитку, мобілізацію наявного
національного потенціалу на більш збалансованих, прийнятних для всіх верств
суспільства соціально-економічних умовах.
Інклюзивний розвиток для України в найзагальнішому вигляді може
включати в себе два рівня. На першому рівні: 1. Справедливий розподіл
створюваного «національного пирога»; 2. Залучення до його створення всіх
верств населення через нових інституційних механізмів; 3. Створення рівних
умов участі в бізнес-процесах.
На другому рівні (але не вторинному) – застосування нових (або вже
відомих, але не ефективно використовуваних) механізмів економічного
зростання: інституційних технологій, impact investing (перетворюючі
інвестиції), соціального бізнесу, коопераційних форм розвитку тощо, широкого
використання
національних
порівняльних
переваг,
традиційних
і
нагромаджених в результаті інтелектуально-виробничої діяльності.
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СУСПІЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ:
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
Автор аналізує проблему розвитку суспільного сектору економіки в
умовах інституційних трансформацій. Підкреслюється необхідність
враховувати фактор інноваційності. Він визначає рівень зростання добробуту
і якості життя людини, що засвідчує перехід до антропоціннісної моделі
розвитку економіки.
Ключові слова: суспільний сектор, інституціональний, інноваційний,
економіка, добробут.
Перехід від індустріального (матеріального) до постіндустріального
(інформаційного) устрою засвідчує, що поряд з речово-предметною формою
суспільного виробництва ствердилася ціннісно-гуманітарна, орієнтована на
реалізацію всезростаючих потреб людини. Реалізація людино-центричної
моделі в Україні можлива за належної уваги влади і уряду до інститутів
охорони здоров’я, культури, соціального забезпечення, освіти. Потрібно
акцентувати увагу на розширенні сфери діяльності даних інститутів, які
визначають подальші процеси розвитку держави в цілому і суспільного сектору
зокрема в контексті інноватизації, інформатизації та інтелектуалізації
українського народу.
Для сучасної України вирішення даної проблеми полягає, по-перше, в
розробці необхідних, законодавчо оформлених ринкових реформ і відповідних
ним норм, правил і структур; по-друге, у позбавленні практики некритичного
наслідування «чужого» досвіду, запозичення інституцій, які виникли і
ствердилися в іншому соціально-економічному та інституційному середовищі.
Перенесення їх з розвиненої західної економічної системи в українську з метою
прискорення її соціально-економічного поступу наштовхується на порушення
реалізації функцій трансплантованих інституцій, в результаті – і дисбалансу
всієї системи по досягненню суспільного добробуту. «Чужа» інституційна
система здійснює «жорсткий» вплив на інституцію, яка імплементується, і яка
дисфункційно проявляє себе в процесі адаптації. Як наслідок, це приводить до
появи неефективних соціальних результатів, «інституційних пасток». Що в
результаті перешкоджає нормальному проходженню господарських процесів та
підвищенню суспільного добробуту в силу появи тіньової і бартерної
економіки, корупції, хабарництва [2].
Теоретичний аналіз процесу розвитку інноваційної економіки в контексті
методології «інноваційних пасток» показав тенденцію на зменшення ролі
суспільного сектору в зв’язку з високим рівнем невизначеності й
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неефективності через додаткові несподівані втрати у вигляді дисфункцій.
Ключовими чинниками формування «інституційних пасток» у сфері інновацій,
які визначають розвиток суспільного сектору, є: «недостатня і неналежна увага
до мікро- та мезоекономічних й інституційних перетворень; ігнорування
формування перспективних ціннісних основ економічної діяльності з
урахуванням сильних ментальних рис (розвинена інтуїція, терплячість,
прагнення до економічної самостійності, креативність); необґрунтоване
впровадження «твердих обмежень» (нормативно-правового акту) без
врахування «м’яких», що призводить до «інституційного конфлікту» в сфері
розподілу суспільних благ; ігнорування факту, що культурні цінності та
традиції завжди виступають базою для створення спочатку неформальних, а
потім уже формальних інституцій, а також те, що інституціональні зміни
«знизу-вверх» є набагато ефективнішими (краще сприймаються усім
суспільством), ніж зміни «зверху-вниз», оскільки вони є продуктом самого
суспільства [2, с. 205].
Оскільки структурні зрушення виступають інструментом формування
суспільного сектору економіки, важливе значення має забезпечення
оптимальності при їх здійсненні – між темпами економічного зростання, з
одного боку, і напрямами та пріоритетами соціального розвитку й соціальноекономічного прогресу, з іншого. Теоретико-методологічне обґрунтування
напрямів структурної трансформації суспільного сектору в напрямі соціальноорієнтованої економіки повинно не лише пояснювати чинники змін, а
здійснювати їх корекцію з позицій ефективності структурних зрушень в
економіці на основі врахування внутрішніх і зовнішніх детермінант. Це
повинно стати основою вибору стратегії розвитку суспільного сектору,
формування інноваційної соціальної політики під впливом системної і
комплексної інституційної модернізації.
Зазначимо, що внаслідок трансформаційних процесів в ХХІ ст. в
постіндустріальному суспільстві сфера послуг все більше займає домінуюче
положення. Зростання ролі різного роду послуг (фінансових, страхових,
консалтингових тощо) здійснило відчутний вплив на формування і розвиток
суспільного сектору економіки. З одного боку, створення всієї різноманітності
засобів праці й надалі залишається за індустріальним (промисловим) сектором.
Адже, наприклад, для надання таких важливих для суспільного сектору послуг
– медичних, інформаційний, освітніх, соціальних, юридичних тощо потрібне
тільки сучасне технологічне забезпечення. Комп’ютеризація й автоматизація в
соціально-економічній і культурній сфері засновується на праці представників
різних професій.
Нова якість економічного зростання в ХХІ ст. ґрунтується на
випереджаючому розвитку високотехнологічних галузей і новому
технологічному укладі. Такий тип розвитку характеризується «у конкуренції та
виробництві, рівні і якості життя, передбаченні структури попиту, виду й
форми забезпечення потреб суспільства» [3, с. 70]. Такого роду розвиток
можливий на основі досягнення НТП і характеризується насамперед
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інноваційністю. Але його реалізація можлива за умов розвитку інститутів
людського, соціального та інтелектуального капіталів, що, в свою чергу,
залежить від розвитку суспільного сектору.
Необхідно враховувати вплив інституціональної економіки на
організаційні нововведення при розробці і координації інститутів та процедур,
задіяних в управлінні більш складними взаємозв’язками, оскільки економічне
зростання призводить до збільшення спеціалізації завдань і виробничих
методів. Інституціональна динаміка розвинених країн світу заснована на
стимуляції інвестицій в нові знання і технології, які не лише приносять вигоди,
але й активізують розширення суспільного сектору, орієнтованого на
подальший розвиток соціальних благ і підвищення матеріального добробуту.
Реалізація цього завдання сьогодні можлива під впливом професійних
ресурсів та акумуляцією професійного знання. В умовах глобального світу
інноватизація економіки пов’язана з інтелектуалізацією, спрямованою на
реалізацію людино-центричного змісту суспільного сектору. Даний факт
пояснюється тим, що наявність інтелектуального капіталу є запорукою
перспектив інноваційного розвитку та розширення можливостей задоволення
попиту та інтересів індивіда. Це пов’язано з нерозривним поєднанням цього
процесу з «поступальним рухом суспільства і ускладненнями горизонтальних
зв’язків та залежностей в середині нього» [1, с. 17].
Активна соціальна політика, що спрямована на розвиток і нарощення
інтелектуального капіталу, призводить до підвищення творчого потенціалу
суспільства. Це знаходить відображення в динаміці такого агрегованого
показника, як індекс розвитку людського потенціалу. Він розраховується
експертами ООН на основі даних про ВВП на душу населення, розвиток освіти,
охорони здоров’я і про середній рівень життя.
Високий рівень людського потенціалу (головною компонентою людського
потенціалу є потенціал освіченості, рівень інтелектуалізації суспільства,
характерний для економічно найбільш розвинутих країн. Окрім спеціальних
державних програм, спрямованих на всесвітнє вдосконалення інституту знань,
освіти і охорони здоров’я, важливу роль тут відіграє суспільний сектор
економіки, тобто загальний рівень соціального розвитку країн та відсутність
різко вираженої соціальної поляризації. Як правило, в країнах, що лідирують в
інноваційному розвитку, соціальний розрив значно нижчий, оскільки в них на
допомогу незалежній частині населення у вирішенні проблем соціального
забезпечення, підвищення добробуту, отримання освіти і медичного
обслуговування надаються значні державні асигнування. Це дозволяє
підтримувати високий рівень людського й інтелектуального потенціалів. Вони,
в свою чергу, здійснюють зворотний вплив на розвиток підвищення
соціального добробуту.
Відтворення трудових та інтелектуальних ресурсів у період становлення
ринкової економіки в Україні також має свої інституціональні особливості.
Реформи не враховували міру підготовленості до них культурно-ментальних
стереотипів та усталених способів життя населення, що призвело до негативних
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наслідків. Не враховувався і той факт, що культурні цінності та традиції завжди
виступають базою для створення неформальних, а потім уже формальних
інститутів. Не бралось до уваги те, що інституціональні зміни «знизу-вверх» є
набагато ефективнішими (краще сприймаються усім суспільством), ніж зміни
«зверху-вниз», оскільки вони є продуктом самого суспільства. Отже,
продуктивна діяльність суспільного сектору економіки повинна враховувати
зміни в глобальному середовищі та процес формування інноваційної економіки,
а також зміни і в інститутах людського та інтелектуального капіталів.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА
РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ
Розкрито специфіку розвитку інституційного середовища реального
сектора в Україні. Проаналізовано особливості формування віртуального
простору в допоміжному механізмі сучасної економіки. Виділено особливості
формування інституційних одиниць реального сектора.
Ключові слова: реальний сектор, інституційне середовище, інтернетбізнес, віртуальні активи, інституційна одиниця.
У межах системи національних рахунків сформоване й поняття
економічного виробництва, що містить всі види економічної діяльності, які
враховуються у ВВП (ВНП), зокрема тіньового характеру – як легальні, так і
неформальні (заборонені). Згідно з останнім до реальної економіки
зараховується матеріальне виробництво, торгівля й сфера нематеріальних
послуг, посередницька діяльність банків і страхових установ, які здійснюють
свій внесок у ВВП. До фінансового сектора відносяться всі операції
господарчих суб’єктів, пов’язані з придбанням фінансових зобов’язань і
фінансових активів на спекулятивній основі.
Адже, не зважаючи на численні якісні й кількісні зміни, й на даний час
значення матеріального виробництва не змінилося: галузі, що виробляють
сировину та переробляють її, забезпечують відтворення сукупного суспільного
продукту. Крім цього з’явилися нові наукомісткі виробництва, значення яких
постійно зростає.
Науковці стверджують, що найбільш універсальним є поділ його на
сектори відносно типології складових реального сектора економіки (за видами
економічної діяльності) [1]. Відповідно до такого підходу:
по-перше, враховуються практично всі види економічної діяльності, де
передбачено створення доданої вартості та які формують національні рахунки й
макроекономічні показники;
по-друге, чітко ідентифікується сектор матеріального виробництва
(промисловість, сільське господарство, мисливство, лісове господарство) і
виробничих послуг та сектор невиробничих послуг: торгівлі, науки, операції з
нерухомим майном, оренда, інжиніринг, надання послуг.
Швидке
впровадження
й
широке
поширення
інформаційнокомунікаційних технологій, їх оновлення призводить до формування
віртуального простору в допоміжному механізмі сучасної економіки. Слід
зазначити, що сучасні елементи економіки набувають зовсім інших форм та
підлаштовуються під відповідний рівень технологічних перетворень. Дана
особливість віртуалізації суспільних процесів спровокувала поштовх до
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виникнення таких явищ, як віртуальна економіка, електронний уряд,
віртуальний офіс, електронна біржа, інтернет-магазин, дистанційне навчання й
ряд багатьох інших подібних явищ.
Усі ці явища впливають на створення віртуальних робочих місць та якісні
зміни в понятті «відтворювальна картина економічного світу». І, як наслідок,
відбувається формування фіктивної економіки, яка охоплює інформаційне
виробництво і віртуальний товарообіг, а також фінансовий ринок, пов’язаний з
віртуальною частиною грошового обороту.
Розширення поняття «нематеріальні активи», яке бере участь у
відтворювальних процесах шляхом включення «невидимих», «віртуальних»
активів (репутація, торгова марка й ін.), а також нефізичних форм капіталу при
збільшенні частки останніх в структурі активів підприємств, можна розглядати
як прояв тенденції до віртуалізації відтворення. Відбувається випереджувальне
зростання вартості нематеріальних активів у порівнянні з матеріальними,
ускладнення економічних відносин, виникнення нових організаційноекономічних форм бізнесу та суспільних інститутів.
Сфера нематеріального виробництва домінує над сферою матеріального.
Відбувається й відповідне домінування капіталів. Тому, з огляду на
інституційний підхід, в реальній підсистемі економіки як спеціалізований актив
потрібно виділяти ще одну інституційну одиницю реального сектора –
інтернет-бізнес. Варто зауважити, що інтернет-бізнесу властиві ознаки
інституціональної одиниці.
Інституціональна одиниця – це економічна одиниця, яка здатна від свого
імені володіти активами, приймати зобов’язання, брати участь в економічній
діяльності й брати участь в операціях з іншими одиницями. Національна
економіка складається із сукупності інституціональних одиниць, що є
резидентами України [2, с.41].
Згідно з визначенням компанії IBM [3], інтернет-бізнес – це перетворення
основних бізнес-процесів за допомогою інтернет-технологій. Тобто, інтернетбізнесом можна назвати будь-яку ділову активність, в якій використовуються
можливості мережі для отримання прибутку.
В Україні інституційне середовище інтернет-бізнесу тільки формується.
Спостерігається чітка тенденція до необхідності встановлення жорсткої
нормативно-правової бази щодо регулювання електронної торгівлі. Законом
України «Про електронну комерцію» від 30.09.2015 р. запроваджено низку
визначень, що будуть застосовуватися у сфері правових відносин з
електронними правочинами, а саме: «електронна комерція», «електронна
торгівля»,
«електронна
форма
надання
інформації»,
«електронне
повідомлення», «електронний правочин», «інтернет-магазин» тощо (ст. 1
Закону). Електронну комерцію за новим Законом становлять відносини,
спрямовані на отримання прибутку, що виникають під час вчинення правочинів
щодо набуття, зміни або припинення цивільних прав та обов’язків, здійснені
дистанційно з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем,
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внаслідок чого учасники таких відносин набувають прав та обов’язків
майнового характеру [4].
Але Закон чітко не визначає коло суб'єктів, на відносини яких він
поширюється, тому багато процесів, які розвиваються в реальному секторі
України, залишаються поза увагою дослідників міжсекторального зв'язку
реального та фінансового сектора. Дана обставина значно ускладнює
інформаційне і науково-аналітичне підґрунтя для розробки напрямку
узгодженої міжсекторальної взаємодії реального і фінансового секторів.
Розширення віртуальних активів має об'єктивний характер та визначає
зміст багатьох процесів в реальному секторі економіці. Так, наприклад,
стабільно позитивною в Україні є динаміка проникнення Інтернету і
формування онлайн-аудиторії. Згідно з дослідженням Factum Group Ukraine, за
підсумками 2016 року частка регулярних користувачів Інтернету склала (без
урахування непідконтрольних та окупованих територій) 63,1 % населення
держави (21 млн осіб). При цьому 61,3 % населення (20,4 млн осіб) має
можливість доступу до Інтернету вдома.
Українська онлайн-аудиторія за своїми якісними характеристиками стає
щодалі ближчою до аудиторій найрозвиненіших країн світу. Так, серед
українських користувачів остаточно подолано гендерний розрив (49 %
чоловіків, 51 % жінок), впевнено долається віковий розрив, а також розрив між
містом та селом – у середньому 72 % населення міст «100000+», 63 %
населення міст «100000–» та 54 % мешканців сіл є регулярними користувачами,
причому попередні аналогічні дослідження компанії показують, що саме в
сільській місцевості [5]
Хоча у світових рейтингах Україна на даний момент має середні (нижче
середніх) показники розвитку інформаційного суспільства, її онлайн-аудиторія
є достатньо великою, сучасною, динамічною та диверсифікованою, зі значним
потенціалом подальшого розвитку.
Згідно зі щорічними дослідженнями, що проводить Міжнародна спілка
електрозв’язку (МСЕ), за інтегральним показником розвитку ІКТ Україна, як й
у 2015 році, залишилася на 76 місці з 175 економік, проте збільшила
абсолютний показник індексу з 5.21 до 5.33[6].
Цьогорічні результати дослідження Всесвітнього економічного форуму
(ВЕФ) «The Global Information Technology Report 2016» для України
виглядають ще краще: згідно з ними вона з 2013 року на три пункти підвищила
показник «індексу мережної готовності» (network readiness index) з 3,9 до 4,2 та
посіла 64 місце (проти 73-го у 2013-му, 81-го у 2014-му і 71-го у 2015-му роках)
серед 139 країн світу [7].
Попри те, що в обох рейтингах Україна займає порівняно невисокі позиції,
у 2016 році вона все ж потрапила до числа економік з рівнем розвитку ІКТ
вище середнього (upper-middle) (за даними доповіді МСЕ), у той час, як
експерти ВЕФ віднесли її до групи країн з рівнем «мережевої готовності»
нижче середнього (lower-middle-income group).
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У даному разі це пов’язане з тим, що індекс розвитку ІКТ є скоріше
галузевим показником й обраховується на основі всього трьох критеріїв –
доступність ІКТ для населення, інтенсивність їх використання та рівень
«комп’ютерної грамотності» (skills) суспільства.
«Індекс мережевої готовності», навпаки, має комплексний характер:
фактично він є середнім арифметичним десяти т. зв. субіндексів, які показують
стан та динаміку найбільш пов’язаних з інформаційними технологіями сфер
суспільного життя (pillars) й обчислюються на основі майже 60 індикаторів [8].
Показово, що в результуючому показнику України 2016 року найвищі
значення (на рівні середньо- або високорозвиненої групи країн) мають ті
субіндекси, які самі по собі є елементами інформаційного суспільства –
«розвиненість ІТ-інфраструктури», «доступність ІКТ та відповідних послуг»,
«комп’ютерна грамотність», «частка активних користувачів».
Таким чином, виділення інтернет-бізнесу як інституційної одиниці
реального сектора, на наш погляд, ґрунтовно.
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БИОФИЗИЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И ЕГО ВЛИЯНИЕ
НА ВВП РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Анализируется динамика показателей валового внутреннего продукта
(ВВП), ожидаемой продолжительности жизни при рождении, численности
населения для Республики Беларусь за последние 25 лет (1990-2015 гг.),
дополнительно произведен расчет коэффициентов корреляции для следующих
пар переменных: ВВП и ожидаемая продолжительность жизни; ВВП и
численность населения для Республики Беларусь, России, Китая и ряда других
стран.
Ключевые слова: человеческий капитал, человеческий потенциал,
биофизический капитал, социальный капитал, интеллектуальный капитал,
ожидаемая продолжительность жизни при рождении, валовый внутренний
продукт (ВВП), коэффициент корреляции.
На сегодняшний день создание материальных благ сохраняет свою
значимость, однако эффективность производства в большей степени зависит от
технологии производства, программного обеспечения, квалификации
сотрудников, методов управления, т.е. от эффективности использования
человеческого капитала. Дефиниция человеческого капитала предложена
Т. Шульцем – лауреатом Нобелевской премии по экономике: «Все
человеческие ресурсы и способности являются или врожденными, или
приобретенными. Каждый человек рождается с индивидуальным комплексом
генов,
определяющим
его
врожденный
человеческий
потенциал.
Приобретенные человеком ценные качества, которые могут быть усилены
соответствующими вложениями, мы называем человеческим капиталом».
Человеческий капитал можно разделить на три основные части: биофизический
капитал, социальный капитал, интеллектуальный капитал.
Целью доклада является рассмотрение биофизического капитала как одной
их переменных, влияющих на ВВП. Объектом исследования является
биофизический капитал Республики Беларусь, его показатели: ожидаемая
продолжительность жизни, население. Предметом исследования является
взаимозависимость биофизического капитала и ВВП.
Важность развития человеческого капитала отмечается экономистами
всего мира, владельцами крупных инновационных компаний, а также высшим
руководством Республики Беларусь. «Наше главное богатство – это
человеческий капитал. В последние годы была положительная динамика
прироста населения. Необходимо эту динамику не просто сохранить, ее надо
увеличить. Беларусь может прокормить 20 млн человек. А главнейшая наша
задача, которую не мы, так наши дети должны решить, — 15 млн населения.
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Это экономическая безопасность нашей страны, мощь нашего государства, а
она всегда в людях», — сказал президент Республики Беларусь Александр
Лукашенко [1].
Для оценки межстранового экономического развития используется
показатель валового внутреннего продукта (ВВП). Валовой внутренний
продукт,
общепринятое
сокращение
—
ВВП (англ.
GDP)
—
макроэкономический показатель, выражающий исчисленную в рыночных ценах
совокупную стоимость конечного продукта (продукции, товаров и услуг),
созданного в течение года внутри страны с использованием факторов
производства, принадлежащих как данной стране, так и другим
странам [2, с. 88]. Как количественный показатель ВВП способен отразить рост
производства и экономики стран в целом, однако не может дать адекватного
представления об экономическом и социальном благосостоянии народа. Кроме
того, ВВП оценивает уменьшение природного капитала как рост экономики, не
учитывая последствий истощения природных ресурсов. Однако, несмотря на
свои недостатки, ВВП является наиболее распространенным количественным
методом оценки развития экономики стран с 1991 года.
Интерес автора к данному экономическому показателю вызван в первую
очередь вопросом взаимосвязи между человеческим капиталом и самим ВВП.
Хочется отметить, что зачастую все упоминания о вкладе человеческого
капитала в экономику стран, в рост ВВП относятся к интеллектуальной и реже
– к социальной, составляющим человеческого капитала, частично либо
полностью исключая его биофизический компонент.
Как известно, существует два отличных друг от друга типа
экономического роста – экстенсивный и интенсивный. По мнению автора,
аналогия с типами экономического роста систем может быть проведена по
отношению к биофизической составляющей человеческого капитала.
Выносится предположение, чем дольше живет человек, тем дольше он вовлечен
в процесс трудовой деятельности, следовательно, происходит рост показателя
ВВП (интенсивный путь роста биофизической составляющей). Второе
предположение состоит в том, что чем больше рождается людей, тем большее
количество населения занято в трудовом процессе, тем больше растет ВВП, при
прочих равных условиях (экстенсивный путь роста биофизической
составляющей). В частности, предлагается рассмотреть рост биофизической
составляющей за счет роста населения (экстенсивный путь) и за счет роста
ожидаемой продолжительности жизни (интенсивный путь), а также с помощью
коэффициента корреляции оценить взаимосвязь между изменениями ВВП и
изменениями количества населения и ожидаемой продолжительности жизни.
В целях определения взаимосвязи между ВВП, ожидаемой
продолжительностью жизни при рождении, численностью населения
Республики Беларусь, ниже будет приведена таблица, отражающая
количественное изменение ВВП, численности населения и ожидаемой
продолжительности жизни с 1990 по 2015 гг. Республики Беларусь. Для
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рассмотрения относительной динамики указанных показателей белорусского
государства добавим ряд стран (см. таблица № 1).
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Таблица № 1. Данные по ВВП, ожидаемой продолжительности жизни и населению с 1990-2015гг.
(Table № 1. Data on GDP, life expectancy at birth, total population in 1990-2015)
Время (Time)
1990 г.
№
п/
п

Страна

1

Беларусь

2

Россия

3

Швеция

4
5

США
Норвеги
я

6

Китай

7

Япония

ВВП,
млрд.
долл.
США

Ожидаемая
продолжит
ельность
жизни, лет

21,65
516,8
14
258,1
54
5980,
00
119,7
92
360,8
59
3140,
00

70,837
68,886
77,537
75,215
76,537
69,321
78,837

2000 г.
Числен
ность
населе
ния,
млн.че
л.
10,189
148,29
2
8,558
249,62
3
4,241
1135,0
0
123,53
7

ВВП,
млрд.
долл.
США

Ожидаемая
продолжите
льность
жизни, лет

12,74
259,7
08
259,8
02
1028
5,00
171,3
16
1211,
00
4888,
00

68,912
65,484
79,644
76,637
78,634
71,996
81,076

2005 г.
Числен
ность
населе
ния,
млн.че
л.
9,979
146,59
6
8,872
282,16
2
4,490
1263,0
0
126,84
3

ВВП,
млрд.
долл.
США
30,21
764,0
17
389,0
42
1309
4,00
308,7
22
2286,
00
4755,
00

Ожидаема
я
продолжи
тельность
жизни, лет
68,851
65,53
80,546
77,488
80,041
74,018
81,925

*собственная разработка на основании [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9].
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2010 г.
Числен
ность
населе
ния,
млн.че
л.
9,663
143,51
8
9,029
295,51
6
4,623
1304,0
0
127,77
3

ВВП,
млрд.
долл.
США

Ожидаемая
продолжите
льность
жизни, лет

57,23
1525,
00
488,3
78
1496
4,00
428,5
27
6101,
00
5700,
00

70,405
68,841
81,451
78,541
80,998
75,266
82,843

2015 г.
Числен
ность
населе
ния,
млн.че
л.
9,490
142,84
9
9,378
309,34
8
4,889
1338,0
0
128,07
0

ВВП,
млрд.
долл.
США
56,46
1366,
00
495,6
94
1803
7,00
386,5
78
1106
5,00
4383,
00

Ожидаема
я
продолжи
тельность
жизни, лет

Численн
ость
населен
ия,
млн.чел.

73,624

9,489

70,909

144,096

82,551

9,799

78,741

320,896

82,1

5,188

76,117

1371,00

83,844

127,141
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Проанализировав данные таблицы 1, можно отметить однонаправленность
количественных изменений по ВВП, ожидаемой продолжительности жизни,
численности населения. Зависимость между данными показателями можно
характеризовать как прямую, что и предполагалось ранее. В целях поиска
однозначного ответа на поставленный вопрос, рассчитаем коэффициент
корреляции между следующими парами значений: ВВП и ожидаемая
продолжительность жизни, ВВП и население.
n

R

 (x
i 1

n

 (x
i 1

i

 x)  ( y i  y )

(1)

n

 x )   ( yi  y )
2

i

2

j 1

где R – коэффициент корреляции [5];
n – наблюдение пары переменных;
x – переменная 1;
y – переменная 2.
В качестве переменной x к расчету будет принят ВВП определенной
страны, а в качестве у – показатель ожидаемой продолжительности жизни. Так
индекс корреляции для Республики Беларусь (RBYe) согласно данным,
представленным в таблице 1, составит 0,656, что говорит о наличии средней
положительной связи. Аналогичный коэффициент для России составит
RRUe=0,677, что также подтверждает наличие средней связи между ожидаемой
продолжительностью жизни и ВВП. Отметим, коэффициенты корреляции для
Швеции, США, Норвегии, Китая и Японии составят соответственно,
RSWEe=0,903; RUSAe=0,981; RNORe=0,934; RCHIe=0,846. Согласно приведенным
расчетам
зависимость
между
показателями
ВВП
и
ожидаемой
продолжительностью жизни можно охарактеризовать как сильную. С целью
получения наиболее достоверных выводов о зависимости между ВВП и
ожидаемой продолжительностью жизни в Республике Беларусь воспользуемся
ежегодными данными за период с 1990 по 2015 год [17]. В результате расчетов,
уточненный коэффициент корреляции для Беларуси (RBY) равен 0,91. Это
означает, что существует очень сильная зависимость между ВВП и ожидаемой
продолжительностью жизни, что подтверждает выдвинутое предположение.
Учитывая, что показатель ожидаемой продолжительности жизни имеет прямую
корреляцию с показателем общих расходов на здравоохранение, можно сделать
следующий вывод. Чем больше ресурсов направлено в сферу здравоохранения,
тем выше показатель ожидаемой продолжительности жизни, тем дольше
население вовлечено в процесс трудовой деятельности, и как следствие, выше
ВВП.
Для определения зависимости между ВВП и населением в качестве
переменных х и у будем использовать показатели ВВП и численности
населения соответственно. Учитывая, что за последние 25 лет население
Республики Беларусь имеет тенденцию к снижению, коэффициент корреляции
между ВВП и населением Беларуси составил RBYp=-0,868, что также
свидетельствует о наличии сильной связи между исследуемыми показателями.
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Аналогичные коэффициенты для России, Швеции, США, Норвегии, Китая и
Японии составили соответственно: RRUp=-0,771, RSWEp=0,914; RUSAp=0,992;
RNORe=0,892; RCHIe=0,802, что также подтверждает ранее выдвинутое
предположение.
Достоверно неизвестно, насколько необходимо обеспечить прирост
населения или увеличить ожидаемую продолжительность жизни, чтобы
обеспечить рост ВВП хотя бы на 1%, тем не менее, ожидаемая
продолжительность жизни населения и количество проживающего на
территории стран населения имеет сильную зависимость, а возможно и
влияние, на ВВП страны. Данное утверждение находит свое основание в словах
известного немецкого экономиста Фридриха Листа: «Способность создавать
богатство бесконечно важнее самого богатства; она не только обеспечивает
владение приобретенным и его увеличение, но и вознаграждает потерянное»
[10].
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ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БАНКІВ
ДЛЯ ПОЛІПШЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
Досліджено можливості залучення інвестиційного потенціалу банків для
вирішення проблеми соціально-економічного розвитку регіонів України та його
поліпшення.
Ключові слова: соціально-економічний розвиток, банк, інвестиційний
потенціал.
Сучасний регіональний розвиток України, його стан та тенденції
вимагають значної уваги як з боку держави так і безпосередньо економічних
суб’єктів, які знаходяться в цих регіонах. Належне регулювання процесів
економічного та соціального розвитку держави неможливе без урахування
регіональних аспектів і територіальних особливостей реалізації державної
політики в різних сферах життєдіяльності, адже таке врахування дозволяє
визначити сильні та слабкі сторони функціонування регіональних економічних
систем, сприятливі й загрозливі тенденції в цій сфері.
Вивченням питань регіональної політики та диференціації регіонального
розвитку присвячені праці вітчизняних і зарубіжних вчених, серед яких слід
виділити розробки М. Бутка, З. Варналія, В. Гейця, М. Долішнього,
Е. Лібанової, Д. Стеченка та ін. Однак більшість праць направлена на
формування рекомендацій щодо вдосконалення державної політики у сфері
соціально-економічного розвитку регіонів, в той час як все більшої
необхідності набуває пошук внутрішніх фінансових ресурсів регіонів для
підтримки та посилення їх розвитку.
Наслідки глобальної економічної кризи 2008 року негативно позначилися
на темпах розширеного відтворення соціально-економічного потенціалу
України та її регіонів. Далися взнаки також структурні перекоси в
господарському комплексі, спричинені переважанням галузей сировинної
орієнтації та з низькою часткою доданої вартості у виробництві продукції;
перманентний дефіцит платіжного балансу, пов’язаний із зменшенням попиту
на продукцію вітчизняних експортерів, що не стимулює максимально
ефективне використання внутрішніх резервів соціально-економічного розвитку
окремих регіонів [1].
Саме тому постає необхідність пошуку нових шляхів залучення
фінансових ресурсів для поліпшення соціально-економічного розвитку регіонів
України. Одним з таких шляхів є забезпечення достатніх обсягів інвестиційних
ресурсів для здійснення структурних зрушень у господарському комплексі
регіону та країни. Основними представниками фінансового ринку, які здатні це
зробити виступають банки, оскільки саме вони зосереджують значні фінансові
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ресурси, забезпечують їх розподіл, обслуговують виробничі та інвестиційні
потреби економічних суб’єктів. Слід враховувати, що можливості інвестиційної
діяльності комерційного банку обумовлюються обсягом його інвестиційного
потенціалу, який являє собою сукупність власних, залучених і запозичених
коштів, які мобілізуються банком та використовуються ним в цілях
інвестування [2].
Перспективи подальших досліджень полягають поглибленні пошуку
шляхів залучення інвестиційного потенціалу банків для поліпшення соціальноекономічного розвитку регіонів України.
Існує досить щільний кореляційний зв’язок між рівнем розвитку
фінансового, у тому числі й банківського, сектора й темпами зростання
економіки, що зумовлено низкою причин: поглибленням глобалізації у
фінансовій сфері, процесами об’єднання й взаємопроникнення банківських,
промислових і торговельних капіталів, значною потребою реальної економіки у
фінансово-кредитних та інвестиційних ресурсах, розширенням точок укладання
банківських капіталів тощо [3].
В умовах відпливу інвестиційних капіталів з огляду на відсутність гарантій
безпеки для інвестора та високий ступінь ризику світова тенденція скорочення
банківського кредитування є додатковим фактором гальмування економічного
розвитку регіонів України. Тому в системі відтворення і збільшенні
економічного потенціалу української економіки, а отже, забезпечення високих
темпів економічного зростання важливу роль слід приділити банківським
інвестиціям.
Необхідність інвестиційної діяльності комерційних банків обумовлена
взаємозалежністю розвитку банківської системи та економіки в цілому. З
одного боку, банківські установи зацікавлені в стабільному економічному
середовищі, що є необхідною умовою їхньої діяльності, а з іншого —
стабільність економічного розвитку багато в чому залежить від високого
ступеня надійності банківської системи, її ефективного функціонування [4].
Для ефективного здійснення даного процесу інвестиційна діяльність
комерційних банків має ґрунтуватися на наступних засадах:
• відповідність стратегічним цілям діяльності банку, орієнтація на
потреби ринку;
• створення продуктів та послуг, що можуть полегшити доступ банку до
дешевих та стійких джерел ресурсів на ринку;
• відповідність за термінами джерел формування ресурсів та напрямків
їх використання;
• диверсифікованість джерел банківських ресурсів, що підвищить
сталість ресурсної бази банку в цілому;
• врахування зовнішніх та внутрішніх чинників середовища банку,
мінімізація впливу банківських ризиків;
• організація роботи філійної мережі банку щодо залучення ресурсів;
• використання сучасної технічної бази, комп'ютерної техніки і
технологій для економічного обґрунтування рішень.
617

ПАРАДИГМАЛЬНІ ЗРУШЕННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ ХХІ СТ.
Загалом значення використання банківського інвестиційного потенціалу
для розвитку регіону слід розглядати в комплексі, як на рівні банку так і на
рівні регіону (рис. 1). Даний підхід передбачає врахування інтересів головних
суб’єктів економічних відносин на рівні держави, та сприяє підвищенню довіри
світової спільноти до нашої фінансової системи та залученню іноземних
коштів.

Рис. 1. Комплексний підхід до розуміння використання інвестиційного
потенціалу банків для поліпшення соціально-економічного розвитку регіонів
Безпосередньо для банків ефективне використання інвестиційного
потенціалу дозволить створити умови для підтримки стабільного
функціонування та підвищення їхньої конкурентоспроможності. Вагомим
фактором є формування здорової конкуренції на ринку банківських послуг,
оскільки це сприятиме підвищенню ефективності діяльності банків. Також не
менш важливою є можливість виходу вітчизняних банків на міжнародний
рівень.
Поліпшення рівня життя населення та підвищення довіри інвесторів до
України позитивно вплине на розвиток економіки, який, у свою чергу, є
запорукою стабільного функціонування вітчизняної банківської системи.
Отже, підсумовуючи все вищесказане, можна зробити висновок, що в
сучасних умовах для соціально-економічного розвитку регіонів важливо
залучати інвестиційний потенціал банків. Оскільки, за підтримки банківських
установ розширяться можливості для розвитку економіки. Використання
інвестиційного потенціалу комерційного банку дозволить диверсифікувати
ризики та підвищити прибутковість банківського бізнесу та довіру до нього.
Що в свою чергу створить умови для покращення рівня фінансування
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економіки регіонів за рахунок внутрішніх та зовнішніх джерел та сприятиме
загальному розвитку економіки України.
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ПІДВИЩЕННЯ ДОБРОБУТУ В УМОВАХ
НЕСТІЙКОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ
Узагальнено окремі теоретичні положення концепції сталого розвитку.
Проаналізовано поняття нестійкого економічного зростання та необхідність
переходу до сталого розвитку економіки. Запропоновано шляхи забезпечення
сталого підвищення добробуту населення України.
Ключові слова: рівень життя, сталий розвиток, рівень добробуту,
економічний розвиток, нестійке економічне зростання
Проблема економічного зростання та сталого розвитку є однією з
найважливіших для сучасної економічної науки. Концепція економічного
зростання та сталого розвитку в західній економічній науці добре опрацьована,
але в Україні знаходиться поки що в стадії розробки.
Для створення передумов сталого розвитку необхідна глибока перебудова
сучасних соціально-економічних відносин в країні, що вимагає політичної волі
уряду для її реалізації на практиці. Першою спробою держави в цьому напрямі
було прийняття Стратегії економічного та соціального розвитку України на
2004–2015 рр. Стратегія повинна була реалізовуватися у три етапи: перший
(підготовчий) – до 2007 р., другий – середньостроковий (стабілізаційний) – до
2015-2025 рр. та довгостроковий – на подальшу перспективу[1, c. 163 - 165].
Незважаючи на потенційні можливості, ефективність інтегрування
економіки України у світове господарство до останнього часу продовжує
залишатися недостатньо високою. Причинами цього є :
− падіння обсягів виробництва та зростання безробіття, що є наслідком
кризи 2007-2012 років та посткризової рецесії, яка охопила національне
господарювання і була негативно синергетично посилена такими
геополітичними чинниками, як анексія Криму та тимчасова окупація частини
Донецької та Луганської областей РФ із перманентною підтримкою з її боку по
лінії розмежування агресивних активних військових дій.
Про це свідчить негативна динаміка економіки України за 2013 – 2016
роки. Скласти уявлення про стан економіки України у 2009 – 2016 роках дає
змогу інформація, вміщена в табл. 1 [3, c.22].
− домінування протягом тривалого часу політичних чинників над
економічними в рішеннях колишнього проросійського керівництва України
щодо інтеграції за принципом «гойдалки» (то з країнами ЄС, то з країнами
ЄврАзЕСу чи навпаки), що й спричинило відсутність повноцінних зв’язків з
європейськими партнерами на час вступу в дію Угоди про асоціацію між
Україною і ЄС та скорочення прямих іноземних інвестицій (ПІІ), у тому числі й
насамперед із боку західних інвесторів.
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Таблиця 1
Динаміка ВВП України з 2002 по 2016 роки
Роки
Номінальний ВВП (в тис. грн)
ВВП в млн $
в млн
у порівнянні з
В млн $
у порівнянні з
грн.
попереднім роком
попереднім роком
в млн грн.
у%
В млн $
у%
1
2
3
4
5
6
7
2002
225810
42393
2003
267344
+41534
+18.4%
50133
+7740
+18.3%
2004
345113
+77769
+29.1%
64883
+14750
+29.4%
2005
441452
+96339
+27.9%
86142
+21259
+32.8%
2006
544153
+102701
+23.3% 107753
+21611
+25.1%
2007
720731
+176578
+32.5% 142719
+34966
+32.5%
2008
948056
+227325
+31.5% 179992
+37273
+26.1%
2009
913345
-34711
-3.7%
117228
-62765
-34.9%
2010
1082569
+169224
+18.5% 136419
+19192
+16.4%
2011
1316600
+234031
+21.6% 163160
+26740
+19.6%
2012
1408889
+92289
+7.0%
175781
+12622
+7.7%
2013
1454931
+46042
+3.3%
183310
+7529
+4.3%
2014
1566728
+111797
+7.7%
131805
-51505
-28.1%
2016
1979458
+412730
+26.3%
90615
- 41190
-31,3%
Джерело: складено автором [3, c.13-23]
Для підтримки національної економіки України, особливо внаслідок
російської експансії на Півдні та Сході країни, потрібні додаткові зовнішні
кредити, які мають бути отримані не тільки від Міжнародного валютного
фонду. Війна на південному сході України збільшила потребу країни в
зовнішньому фінансуванні, яке оцінене в обсягах понад $40 млрд. Для
підтримки стабільності й відновлення економіки країни додаткові гроші
належить залучити з різних джерел, окрім передбачених МВФ у рамках
чотирирічної програми «Механізм Розширеного Фінансування» – EFF в обсязі
$17,4 млрд., яка стала основою плану Міністерства фінансів зі стабілізації
економіки України та відновлення її зростання, починаючи з 2016 року [3, c.20].
Актуальність формування ефективної державної політики, пріоритетною
метою якої є забезпечення достойного рівня добробуту населення, є
беззаперечною. За таких умов, державне управління економікою повинно бути
здатним рішуче діяти та брати на себе відповідальність за соціальноекономічний розвиток як держави в цілому, так і добробуту населення зокрема.
Для забезпечення достойного рівня добробуту населення доцільно: 1) змінити
парадигму стратегічного планування розвитку людського капіталу з метою
привернути увагу органів державного управління до планування і контролю
ключових показників якості життя та забезпечити усвідомлення суспільством
категорії та індикаторів рівня якості життя як одного із ключових чинників
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конкурентоспроможності держави та подальшого її соціально-економічного
розвитку; 2) застосовувати оцінку рівня добробуту населення як ключового
показника ефективності діяльності органів державного управління на
державному та регіональному рівнях управління шляхом використання
ключових показників моніторингу якості життя населення (регіонального
індексу якості людських ресурсів; інтегрального показника рівня якості життя;
узагальнюючого показника якості життя як синтетичного індексу
стандартизованих значень вхідних показників) у якості індикаторів оцінки
ефективності впливу державних програм і заходів на покращання рівня життя
[2, c.10-13].
Для переходу до стратегії сталого розвитку Україні необхідна не
«наздоганяюча», а інноваційна модель економічного зростання, щоб
забезпечити у довгостроковій перспективі темпи зростання ВВП, які б у 2-3
рази перевищували аналогічні показники у країнах з розвинутою економікою.
Нам необхідне збільшення темпів зростання ВВП до 8-9% щороку при
випереджаючому зростанні продуктивності праці та скороченні численності
зайнятих у сфері матеріального виробництва (особливо у сільському
господарстві) на основі раціонального природокористування.
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ВПЛИВ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ НА ГЛОБАЛЬНУ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК
Висвітлено сутність поняття «соціальний капітал». Розкрито вплив рівня
довіри населення до соціальних інституцій на конкурентоспроможність країн
світу. Проаналізовано рівень розвитку соціального капіталу в Україні та
обґрунтовано рекомендації щодо підвищення конкурентоспроможності
національної економки.
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Розвиток сучасних економічних систем характеризується складними й
суперечливими тенденціями, а саме: прискоренням науково-технологічних
змін, вичерпанням багатьох видів природних ресурсів, загостренням
екологічних і соціальних проблем, поглибленням майнового розшарування
населення, посиленням нестабільності та непередбачуваності господарського
розвитку [1, с. 1]. За цих умов актуалізується проблема залучення новітніх
чинників
соціально-економічного
розвитку
задля
підвищення
конкурентоспроможності
національних
економік
в
глобальному
світогосподарському середовищі.
Серед таких чинників увагу дослідників нині все більше привертають
новітні форми капіталу, а саме: людський, інтелектуальний, культурний,
репутаційний та інші. При цьому особлива увага приділяється соціальному
капіталу, який в умовах інформаційного суспільства постає ключовим
джерелом влади та багатства. Здатність нагромаджувати та ефективно
використовувати соціальний капітал все більшою мірою визначає економічну
силу нації, її добробут і прогрес.
Зауважимо, що соціальний капітал трактується сучасними дослідниками
як особливості соціальної організації, такі як мережі, норми і соціальна довіра,
що сприяють координації та співпраці на основі взаємної вигоди [3]. П. Бурдьє
вбачає в соціальному капіталі соціально побудований об’єкт, що вимагає
величезних зусиль для його створення і підтримки. Нагромадження соціального
капіталу, на думку дослідника, пов’язане з інвестиціями людини у відносини з
іншими людьми, що забезпечують доступ до соціальних мереж [4].
Загальновизнано, що головною компонентою соціального капіталу є
довіра, яка забезпечує цілісність усіх його складових. Йдеться про те, що
соціальний капітал створюється завдяки тісним та активним зв’язкам між
людьми, відтак саме довіра єднає в одне ціле окремі індивідуальні капітали
людей на рівні трудових колективів, громадських об’єднань та рухів,
національних і державних спільнот.
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Залежність конкурентоспроможності національної економіки від рівня
довіри населення до соціальних інституцій можна простежити проаналізувавши
рейтинги країн світу за рівнем глобальної конкурентоспроможності Світового
економічного форуму (WEF) та рівнем людського розвитку Програми розвитку
ООН (UNDP). Країни-лідери цих рейтингів характеризуються високим
ступенем розвитку соціального капіталу. Так, у рейтингу країн світу за
індексом глобальної конкурентоспроможності СЕФ 2016-2017 р. лідирують
Швейцарія та Сінгапур, які є лідерами за показником «Довіра та надійність»
цього рейтингу (11 та 1 місця відповідно) [6]. Зауважимо, що Сінгапур є також
лідером у рейтингу ООН за Індексом людського розвитку (ІЛР). При цьому
країна посідає високі сходинки за двома показниками розвитку соціального
капіталу, що враховуються цим індексом, а саме: «Довіра до судової системи»
та «Довіра до уряду країни» (2 місце у рейтингу) [8].
Щодо розвитку соціального капіталу в Україні, то за результатами
моніторингового опитування громадської думки «Омнібус», проведеного
Київським міжнародним інститутом соціології у 2016 р., найбільшою довірою
серед українців користуються церква, волонтери та збройні сили України, а
найменшою – уряд та Верховна рада України, яким довіряє менше 10%
опитуваних (табл. 1). Недовіра населення до влади гальмує проведення дієвих
соціально-економічних реформ, створює несприятливий соціальний клімат для
прийняття та реалізації важливих політико-економічних рішень [7].
Підтвердженням негативного впливу рівня розвитку соціального капіталу
на конкурентоспроможність національної економіки є те, що Україна цього
року посіла 85-е місце серед 138 країн світу за Індексом глобальної
конкурентоспроможності, погіршивши свої позиції на шість пунктів порівняно
з минулим роком. При цьому за показником «Довіра та надійність», що
враховується при обчисленні індексу глобальної конкурентоспроможності
СЕФ, Україна посіла цього року 128 місце, опустившись на 8 сходинок нижче
[6]. Водночас у цьому році Україна опустилася на 29 позицій у рейтингу за ІЛР
порівняно с минулим роком і наразі ділить з Вірменією 84-у позицію. При
цьому судовій системі в Україні довіряють лише 4% опитаного населення, а
уряду країни – 8% відповідно [8].
Таблиця 1
Довіра громадян України до соціальних інституцій,
% опитаних, 2016-2017*
Соціальні інституції
Довіряю Не довіряю
Баланс довіранедовіра (різниця)
Церква
56,7
17
39,7
Волонтери
53,5
19,6
33,9
Збройні сили України
53,1
23,5
29,6
Громадські організації
37
24,5
12,5
Патрульна поліція
25,6
41,7
-16,1
Українські ЗМІ
26,1
43,3
-17,2
Національна поліція
22,9
44
-21,1
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СБУ
Опозиція
Уряд України
Верховна Рада України
Джерело: [7]

11,9
13
9,5
5,3

47,1
59,1
72,8
82,1

-35,2
-46,1
-63,3
-76,8

У цьому контексті підвищення глобальної конкурентоспроможності
економіки України потребує активних дій держави в напрямі створення умов
для нагромадження соціального капіталу. Важливими кроками на цьому шляху
є такі:
– прискорення економічного розвитку та зростання добробуту населення;
– формування потужного «середнього класу»;
– нарощування виробництва суспільних благ;
– забезпечення прозорості, відкритості та результативності діяльності
влади;
– декорупціалізація та дебюрократизація владних відносин.
Таким чином, на сучасному етапі розвитку України проблеми
нагромадження та ефективної реалізації соціального капіталу набувають
першочергового значення. Їх вирішення вимагає від держави і громадянського
суспільства значних зусиль, пов’язаних, передусім, із створенням і
вдосконаленням системи соціальних мереж, пошуком таких форм, методів,
технологій роботи з людьми, які сприяють розвитку їхніх моральних якостей,
інтелекту, творчих здібностей, підвищенню рівня довіри, виховують соціальну
культуру та відповідальність.
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ФІНАНСІАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ТА РОЗВИТОК
ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
Розкрито суперечливий вплив фінансіалізації глобальної економіки на
розвиток фінансового ринку України. Обґрунтовано пріоритетні напрями
вдосконалення державного регулювання фінансового ринку з метою підвищення
глобальної конкурентоспроможності національної економіки.
Ключові слова: фінансова глобалізація, фінансіалізація економіки,
фінансовий ринок, небанківські фінансові інститути, трансформаційна
економіка.
Розгортання складних і суперечливих процесів фінансіалізації економіки
зумовили трактування останньої як вільного переливання фінансового капіталу
між національними та регіональними фінансовими ринками, наслідком чого є
концентрація іноземного капіталу на вітчизняному фінансовому ринку [2, с.
52]; процес формування нової структури економіки, в якій фінансовий сектор
не лише постає незалежним, але й значно посилює свій вплив на виробництво
[8, с. 30]; вільний та ефективний рух капіталів між країнами та регіонами,
функціонування глобального ринку, формування системи національного
регулювання міжнародних фінансів, реалізація глобальних фінансових
стратегій ТНК і транснаціональних банків [13, с. 85]; взаємопов’язаність і
взаємозалежність світового фінансового простору [12]; інтеграція внутрішніх
національних фінансових систем у міжнародні фінансові ринки та інститути
[15, с. 83].
Дослідженню особливостей розвитку фінансового ринку за умов
поглиблення глобалізаційних процесів присвячено багато праць іноземних і
вітчизняних економістів. Ці проблеми знайшли відображення у творах
Нобелівських лауреатів з економіки: Ф. Модильяні (аналіз заощаджень і
фінансових ринків (1985)); Дж. Стігліца (дослідження ефективності
фінансового ринку (2001)); Дж. Сороса (виявлення закономірностей біржового
трейдингу, розробка теорії рефлективності фінансових ринків); Дж. Тобіна
(аналіз фінансових ринків та їхнього впливу на політику прийняття рішень
стосовно витрат, зайнятості, виробництва та цін (1981)); Ю. Фами (розробка
гіпотези ефективного ринку); М. С. Шоулза (дослідження функціонування
ринків цінних паперів, проблем ціноутворення фінансових активів) та ін.
Проблеми фінансової глобалізації і трансформації фінансового ринку України
ґрунтовно висвітлені у працях вітчизняних дослідників В. Базилевича, О.
Барановського, О. Білоруса, В. Вірченка, Ж. Гарбара, П. Герста, Н. Гражевської,
П. Єщенка, З. Луцишин, О. Любкіної, І. Лютого, О. Никитенка, О. Онікієнка, Р.
Рака, О. Рожка, В. Шелудько, І. Шкодіної, І. Школьника та ін.
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Однак, незважаючи на вагомі напрацювання у цій царині, недостатньо
дослідженими залишаються проблеми закономірностей і суперечностей
розвитку й інституційно-організаційного впорядкування фінансового ринку за
умов глобалізації, посилення нестійкості національних економік і поглиблення
міжнародної взаємозалежності країн світу.
При цьому в якості основних проявів розгортання фінансіалізації на рівні
глобальної економіки виокремлюються такі:
 відміна контролю за фінансовим сектором з боку держави;
 швидке збільшення та поширення нових фінансових інструментів;
 лібералізація міжнародних потоків капіталу;
 поглиблена інтеграція національних ринків грошей і капіталу;
 зменшення бар’єрів між внутрішніми та міжнародними фінансовими
ринками;
 посилення фінансової конкуренції між країнами;
 зростання обсягу міжнародних банківських операцій, утворення
всесвітньої мережі філій транснаціональних банків [2, с. 53; 4, с. 218].
За цих обставин фінансіалізація глобальної економіки постає як
суперечливий процес, що має як позитивні, так і негативні наслідки (рис. 1):

Рис. 1. Суперечливі наслідки фінансіалізації глобальної економіки
Джерело: розроблено автором на основі: [2, с. 52-53; 6, с. 392-394; 7, с.
111, 114-115; 14, с. 106-108].
До основних загроз та ризиків розгортання фінансової глобалізації сучасні
дослідники відносять поглиблення глобальних фінансових дисбалансів і
загострення фінансових криз; активне використання «мегабайтних грошей», які
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без будь-яких перешкод мігрують із однієї офшорної зони в іншу, що виключає
можливість повноцінного обліку та аудиту фінансових операцій у глобальному
просторі; запровадження похідних цінних паперів (деривативів) та формування
«фінансових бульбашок»; відокремлення фінансової системи від реального
сектору; нарощування віртуальних операцій на основі накопичення фіктивних
капіталів, переважання фінансового спекулятивного капіталу над капіталом
реального сектору економіки тощо. Зазначені процеси особливо гостро
проявляються у країнах з трансформаційними економіками, які є вразливими до
зовнішніх і внутрішніх шоків, в т.ч. потрясінь глобальної фінансової системи.
Зокрема, сучасний фінансовий ринок в Україні характеризується високою
вартістю кредитних ресурсів та малою кількістю позичальників із достатнім
рівнем кредитоспроможності. При цьому внаслідок глобальної фінансовоекономічної кризи відбулося погіршення функціонування вітчизняної
банківської системи та посилилася тенденція зростання ролі небанківських
фінансово-кредитних установ у мобілізації тимчасово вільних фінансових
ресурсів. Так, за період 2008-2016 рр. кількість діючих комерційних банків в
Україні зменшилась на 33% (з 175 до 117 банків) [9]. Нині значну конкуренцію
комерційним банкам України створюють небанківські фінансово-кредитні
установи (страхові компанії, фінансові компанії, лізингові компанії, ломбарди).
При цьому домінуючі позиції на фінансовому ринку в національній економіці
займають страхові компанії, які акумулюють понад 50% усіх активів [5; 10].
З метою доведення гіпотези щодо посилення ролі та значення
небанківських фінансових установ в економіці України автором було
побудовано та оцінено регресійну модель, у якій в якості залежної змінної було
визначено ВВП України, а в якості незалежних змінних було обрано такі
показники розвитку фінансового ринку, як загальний обсяг активів банків,
загальний обсяг активів небанківських фінансових інститутів, обсяги
капітальних інвестицій. Діапазон даних охоплював період з 2007 до 2016 рр.
Отримані результати регресійної моделі подано на Рис. 2.
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Рис. 2. Результати побудови регресійної моделі
Джерело: розроблено автором
Відтак модель є адекватною, оскільки Prob(F-statistic) = 0,004295, що є
меншим за 0,05 (при рівні надійності = 95%), але не всі фактори є значущими:
значущим є тільки показник активів небанківських фінансових інститутів,
оскільки Prob(ci)=0,0426, що є меншим за 0,05. Це свідчить про пряму
залежність між обсягами номінального ВВП України і обсягами загальних
активів небанківських фінансових інститутів.
Таким чином, в Україні існує тенденція до посилення ролі та значення
небанківських фінансових установ в економіці. Зазначені процеси потребують
державного врегулювання з метою забезпечення ефективного функціонування і
розвитку вітчизняного фінансового ринку. Йдеться про переорієнтацію з
«банкоцентричної» моделі розвитку на модель розвитку фінансового ринку із
врегульованою системою фінансового посередництва; забезпечення розвитку
інфраструктури фінансового ринку на засадах збалансованості економічних
інтересів, дотримання прав споживачів фінансових послуг, посередників,
держави; формування конкурентного, прозорого, ефективно функціонуючого
фінансового ринку з дієвими механізмами регуляторного впливу держави на
його кон’юнктуру та розвиток фінансових інститутів; утворення ефективної
системи регулювання та нагляду за діяльністю небанківських фінансових
інститутів шляхом розробки відповідних нормативно-правових актів і
створення окремого органу регулювання та нагляду за діяльністю
небанківських фінансових установ; підвищення довіри населення до
фінансових інститутів шляхом утворення системи відкритого доступу до
інформації про діяльність тих чи інших фінансових установ, прозорого ведення
фінансового-господарської діяльності та переорієнтації фінансових послуг на
задоволення потреб споживачів; лібералізацію валютного регулювання та
контролю шляхом скасування обмежень транскордонного руху капіталу з
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метою залучення інвестицій в Україну, а також спрощення процедури
інвестування в Україні для іноземних інвесторів; забезпечення реалізації
програм співробітництва МВФ, Світовим банком, ЄБРР, ЄІБ та іншими МФО у
сфері фінансового ринку тощо.
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Панельна дискусія 6.
ІНФОРМАЦІЙНА, ЗНАННЄВА, МЕРЕЖЕВА ТА СЕРВІСНА
ЕКОНОМІКА.
ЕКОНОМІКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Г.В. Жаворонкова, д-р екон. наук, проф.,
В.О. Жаворонков, канд. екон. наук, доц.,
Національний авіаційний університет, м. Київ
СОЦІАЛІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЗНАННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ
ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
Доведено, що різноманітні напрями науки враховують інформаційний
фактор та охарактеризовано інформаційну картину світу. Підкреслено, що
інформаційні системи існують не тільки віртуально, а й соціальнофункціонально й системно-суспільно. Відбувається перетворення теоретикометодологічних досягнень інформатики на сферу когнітивного креативу.
Розкрито суть явища асиметрії інформації та визначено форми прояву
асиметрії інформації на ринку.
Ключові слова: інформація, знання, соціальна функціональність,
когнітивні продукти, асиметрія інформації.
Проблемою даного дослідження є доведення наявності процесу соціалізації
інформації та знання в економічній теорії дослідження інформаційного
суспільства та зростання ролі когнітивних продуктів в ньому.
Різноманітні напрями сучасної науки, так чи інакше враховують
інформаційний фактор. Наступив час панування інформації, час її вивчення та
систематизації знань про це явище в соціально-економічному світі. Однією із
форм систематизації знань про інформаційну реальність виступає інформаційна
картина світу, яка характеризується низкою ознак [1]:
сучасний соціально-економічний світ переживає інформаційно-технічний
етап свого розвитку, він існує у формі інформаційної цивілізації;
картина світу трансформується сьогодні на основі інформатизації при
всезростаючій глобалізації світу;
інтенсивне дослідження інформації створило передумови до виділення
інформатики в міждисциплінарний науковий напрям;
розвиток інформаційної сфери суспільства актуалізувало взаємозв’язок
цілей і задач, засобів і інструментів, цінностей та норм наукового дослідження.
Становлення інформаційного суспільства та зміни інформаційної картини
світу є передумовами для еволюційного переходу до наступної стадії розвитку
людства, цивілізаційно-технологічним фундаментом якого є інформаційна
індустрія, продукування інтелектуальних інновацій і на їх основі подальша
модернізація економіки, а також формування культурних стандартів.
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Крім того соціальна функціональність, відкритість до якої утворює новий
вимір соціальної онтології, характеризує якісний перехід у світ соціальних
функцій, систем і соціальних взаємодій. Вважаємо, що між бізнесом і сучасною
програмною системою більше немає межі. Сучасні програмні системи є
основою цілісності корпорацій, так як вони складають базис знаннєвого
середовища корпорацій та системних взаємодій як внутрішніх організації, так із
зовнішнім світом.
З’явилися нові інноваційні механізми трансформації суспільства, що було
викликано активним розвитком інформаційних технологій та інтенсивною
соціалізацією інформації та знань, а звідти й новий напрям постіндустріального
вектора розвитку сучасної цивілізації – становлення інформаційного
суспільства та формування суспільства знань. При цьому інформація і знання
стали розглядатися в якості найважливішого фактора інноваційного розвитку,
що враховують теоретичні знання, що особливим чином актуалізує роль і
значення фундаментальної науки та освіти, а не тільки техніки і технологій [2].
Саме цим загальним сенсом і визначається правомірність застосування
інформаційного підходу до аналізу соціальної комунікації як системи, в якій
закладені смисли інформації, тобто в єдності комунікація та інформація
виступають вихідними методологічними основами пошуку істини.
Формулювання проблеми нової соціальної онтології підкреслює, що
інформаційні системи існують не тільки віртуально, а й соціальнофункціонально й системно-суспільно [3]. У новій соціальній онтології людина
може одночасно виконувати кілька ролей, брати участь у різних варіантах
використання програмної системи тощо, звідси народжується нова форма
активності, що співпадає з розвитком креативного потенціалу особистості.
Закордонні економісти розкривають все глибше роль інформації і знань як
нового фактора виробництва, проникнення його у виробництво не лише у
нових галузях, але, особливо, у традиційних економічних сферах. І це за тієї
умови, що «дотепер помітним є лише зародки структури нової економіки», але
її розвиток зумовлює «фундаментальний переворот у виробничих структурах
національного господарства» [4].
Стосовно нового фактора виробництва – інформації і зання – у вітчизняній
економічній літературі проявили себе два підходи. Перший, який втілений у
державну програму модернізації, робить наголос на інтелект та інновації, що
означає інтелектуалізацію та інноватизацію економіки, широке використання
інформаційно-комунікаційних технологій як важливої умови розв’язання
проблем економічної модернізації. Другий, як вважав академік А. Чухно, – це
плутанина, заперечення інформації і знань як самостійного фактора
виробництва, обмеження його дії сферою матеріального виробництва [5].
Сучасне суспільство намагається регулювати економічні відносини, що
виникають з приводу виробництва, розподілу, обміну і споживання інформації,
на основі уявлень і системи категорій, які сформувались на базі індустріальноринкового господарства. Така регуляція не може бути адекватною новій
економічній структурі, що формується [6]. З цим пов’язані невизначеність
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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.
На зміну автономного існування виробництва знання від сфери суспільної
дії приходить перетворення теоретико-методологічних досягнень інформатики
на сферу когнітивного креативу, що стає основою розвитку нової форми
суспільної дії, яка активно трансформує соціальну основу сучасного
інформаційного суспільства. Виникає нова форма досліджень, що
перетворюють на предметну область суспільні, а не тільки технологічні прояви
функціонування сучасних систем у суспільному контексті – від окремих
технологічних і управлінських функцій до складних системних зв’язків [7].
З появою когнітивного креативу сучасна цивілізація отримує нові джерела
розвитку. Це своєрідні канали «прокачування» наукового знання і практичного
досвіду – через засоби когнітивного креативу – в нові форми соціального
функціонування і соціальної інфраструктури. Йдеться про перенос акценту з
особистісних форм знання, притаманних людині, на об’єктивовані форми
знання – як наукового, теоретичного, так і узагальнень практичного досвіду,
перетворення його у зміст предметної області, з досліджень якої починається
когнітивний креатив, що визначає нові можливості суспільної дії [8].
Сьогодні вже недостатньо акцентувати увагу на те, що сучасні фрейми,
нейромережі, семантичні карти і мультиагентські системи, будучи
когнітивними продуктами, внутрішня будова яких створена інтелектуальними
засобами, відома їх творцям, мають складні зовнішні форми функціонування –
форму поведінки, що вимагає перетворення їх на особливі об’єкти емпіричного
дослідження. Навіть більш складні підходи до розуміння штучного інтелекту,
що виникають на основі мультиагентських систем та інших складних
конструкцій, виходячи на рівень усвідомлення когнітивного, пов’язують прояви
креативу лише з формами знання.
Розвиток науки як системи знання з точки зору матеріалізації знання у
формі технології страждає надлишковістю. В світі знання залишається значно
більше, ніж те, що може бути втілене в матеріально-предметні форми
технології. Ось чому для існування науки завжди шукали якісь інші, не
основані на матеріалізації знання, форми виправдання її існування,
розглядаючи її як потенціал для відвороту від можливих загроз і ризиків,
забезпечення обороноздатності та економічної незалежності тощо. Навіть
процеси комерціалізації в сучасній науці, розвиток корпоративної науки не
здатні повністю редукувати науку до вигідного вкладення капіталу [9].
Соціальна виправданість її існування з площини матеріалізації знання у формі
технологій поступово переміщується у сферу культури, перетворюючи
функціонування науки на основу освіти, економіки знань, формування
людського капіталу.
Р. Лукас запропонував теорію недосконалої інформації у тісному
взаємозв’язку з інформаційною моделлю циклу і теорією «раціональних
очікувань». Теорія раціональних очікувань ґрунтується на отриманні
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економічним суб’єктом певної інформації, основаної на аналізі, оцінках
майбутніх подій-прогнозів. «Острівна модель» Р. Лукаса показує, що коли
інформація неповна, виникає можливість «тимчасово вважати абсолютне
зростання цін за підвищення відносних цін на товар, яке суб’єкти цього ринку
пропонують, що змушує збільшувати пропозицію даного товару в порівнянні з
запланованим раніше рівнем» [10].
Суть явища асиметрії інформації досліджував Дж. Акерлоф, яка полягає в
тому, що суб’єкти підприємництва, що функціонують на певному ринку і є
потенційними або реальними діловими партнерами, володіють нерівноцінною
або асиметричною інформацією щодо: суб’єкта угоди-контрагента за угодою;
об`єкта угоди; можливих або цілком ймовірних майбутніх подій, що можуть
спричинити виникнення підприємницьких ризиків для суб’єкта, який не володіє
такою інформацією [11]. При укладанні угод купівлі-продажу на ринку
інформаційних послуг явище асиметрії інформації є типовим. Адже саме
наявність асиметрії інформації між продавцем та покупцем спричинює
необхідність укладання угод такого типу. Наведемо у вигляді схеми (рис. 1)
власне бачення форми прояву асиметрії інформації на ринку. Негативний відбір
як форма прояву асиметрії інформації пов’язаний з недостовірною і неповною
інформацією, в той час як недобросовісна поведінка і несприятливий відбір
вимагають додаткових витрат на контроль за умисними діями.
Інформація на ринку

Про контрагента
(достовірна, недостовірна)

Про рішення контрагента
(повна, часткова)

Асиметрія інформації на ринку

Недостовірна інформація

Умисні дії

Несприятливий відбір

Недобросовісна поведінка

Витрати на контроль

Рис. 1. Форми прояву асиметрії інформації на ринку
Отже, трансформуючи соціокультурне середовище когнітивні продукти
впливають на світогляд і світорозуміння сучасної людини, на притаманну йому
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систему поглядів, цінностей, норм та ідеалів, стереотипів та настанов.
Сучасний світ когнітивних продуктів різноманітний. Це не тільки програмні
системи, адже вони можуть бути пов’язані з моделюванням, із застосуванням
інтелектуальних систем прийняття рішень, але в усякому випадку дослідницька
функція, яка нерозривно пов’язана зі створенням когнітивного продукту, стає
основною, виробничою функцією.
Втім теорії інформаційного суспільства акцентуалізують увагу на значенні
інформації, а не тільки наукового знання в розвитку суспільства, в процесах
управління як основи технологічного розвитку. Проведення досліджень
впровадження інновацій на основі досягнень теоретичного знання, а також
перетворення особистісного, власного знання на форму «капітал – знання» –
все це створило теоретичне пігрунтя для сучасних розробок інформаційного
суспільства та формування суспільства знань.
Перспективи подальших досліджень полягають у створенні теоретичного
пігрунтя для сучасних розробок методології переходу інформаційного
суспільства до суспільства знань з ядром – креативною економікою. Доведення
нової ролі когнітивних продуктів в суспільстві та на виробництві.
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Тернопільський національний економічний університет
ЕКСПЕРИМЕНТ ІЗ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ОN-LINE КУРСІВ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТНЕУ: ЗДОБУТКИ І НЕВДАЧІ
Розкриваються особливості реалізації проекту KF Global E-School in
Eurasia, який здійснювався Центральноєвропейським університетом (CEU, м.
Будапешт) за фінансової підтримки уряду Південної Кореї. Проект був
спрямований на популяризацію корейських студій у європейських
університетах. На прикладі річної співпраці CEU та ТНЕУ проаналізовано
успіхи та невдачі із набутого досвіду для англомовних студентів вітчизняного
ВНЗ (ТНЕУ), зроблені висновки щодо перспектив використання переваг он-лайн
освіти у реаліях української вищої школи.
Ключові слова: on-line освіта, якість освіти, вища школа, університет.
Сьогодні ми живемо в умовах кардинальної трансформації національної
системи вищої освіти відповідно до світових освітніх трендів, посилення
формальних і неформальних вимог щодо якості діяльності навчальних закладів,
які її складають, формулювання нових викликів до компетенцій викладацького
та дослідницького персоналу ВНЗ та підготовки їх студентів. Це відбувається в
ситуації постійного скорочення державних видатків на освіту та ставить саме у
короткостроковій перспективі складні завдання як при мінімальних витратах
покращити навчальний процес, мотивувати студентів до навчання, а викладачів
– до внутрішньої конкуренції. За таких обставин дуже позитивну роль може
відіграти активне використання on-line курсів європейських університетів, які
можуть абсолютно безкоштовно прослухати студенти як бакалаврських, так і
магістерських програм із отриманням відповідних сертифікатів в рамках
підписаних спільних угод. Така практика виступає неабияким викликом
консервативній системі вітчизняної вищої освіти, водночас створюючи реальне
поле для її удосконалення, пропозиції прогресивних методів навчання,
формування сукупності нових різноманітних компетентностей як у студентів,
так і викладачів ВНЗ.
Прикладом може стати ініційована кафедрою економічної теорії ТНЕУ
співпраця із Центральноєвропейським університетом (CEU, м. Будапешт,
Угорщина), в межах якої студенти університету впродовж двох семестрів 2016
р. мали можливість слухати лекції професорів CEU он-лайн з таких дисциплін:
«Identity Politics in the Post-Soviet Space: the Korean Diaspora in Comparative
Perspective»; «Korea in International Relations»; «Political Economy of
Development: Korea and East Asia».
Акцент на Кореї був зроблений тому, що проект «KF Global E-School in
Eurasia» фінансувався Південнокорейською фундацією і був спрямований на
популяризацію корейських студій у Східній Європі та країнах Центральної Азії.
До міжнародного консорціуму університетів долучились не лише студенти з
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країн колишнього пострадянського простору (Казахстан, Туркменістан,
Молдова, Білорусь, Росія, Україна), але й Західної та Східної Європи. Цей
проект дозволив англомовним та ініціативним студентам ТНЕУ розвинути
свою мотивацію за умов нових викликів зовнішнього середовища, опанувати
кардинально нові курси іноземною мовою, долучитись до інтерактивного
спілкування, отримати досвід самостійного навчання та, відповідно,
удосконалити soft skills тощо. Важливо відзначити, що курси були побудовані в
такий спосіб, що українські та інші студенти не лише мали можливість вивчити
теми курсу, але й постійно брати участь у дискусіях, ставити численні питання
лекторам, спілкуватися з іншими учасниками консорціуму університетів та
мати необмежений доступ до необхідних матеріалів через систему Moodle.
Перший із запропонованих курсів «Identity Politics in the Post-Soviet Space:
the Korean Diaspora in Comparative Perspective» було спрямовано на критичне
обговорення ключових понять курсу (нація, націоналізм, ідентичність,
діаспора), розуміння походження та динаміку розвитку корейської діаспори,
визначення ролі східно-азійських держав в пострадянській політиці,
компаративне порівняння розвитку Кореї, Китаю та Японії. Оцінка роботи
студентів (100%) складалася з наступних чинників: присутність на лекціях –
40%, групова презентація на обрану тему – 30%, заключні дискусії в групі –
30%. Курс було прочитано впродовж березня-травня 2016 р. в обсязі шести
двогодинних on-line лекцій та семінарів за спільно погодженим розкладом.
Другий курс «Korea in International Relations» фокусував увагу на аналізі
внутрішньої та зовнішньої політик країн Східної Азії, оцінці регіональної
політики та двосторонніх відносин великих держав до країн цього регіону,
вивченні зміни регіонального порядку, обговоренні основної конфліктної
динаміки цієї зони (Тайвань, Північна Корея) та ключових геополітичних змін
після холодної війни. Коло чинників оцінювання (100%) розширилося:
присутність на лекціях та групова презентація – 10%, групова активність в
системі Moodle, дебати – 20%, рецензія на прочитану книгу (1000 слів) – 30%,
есе за обраною темою (3000 слів) – 40%. Вивчення курсу передбачало
проведення 12 двогодинних on-line лекцій та семінарів у вересні-жовтні 2016 р.
Третій курс «Political Economy of Development: Korea and East Asia»
поставив акценти через призму політичної економії на концепціях розвитку
країн Східної Азії, міжрегіональному порівнянні їх особливостей по
відношенню до країн Центральної Азії (торгівля, інвестиції, НТП тощо).
Результати роботи студентів (100%) оцінювались за подібною схемою:
присутність на лекціях – 10%, групові дебати та презентація – 20%, участь в ефорумах на платформі Moodle – 10%, тематичне дослідження – 20%, есе на
тему економічного розвитку – 40%. Зміст курсу висвітлено у вересні-грудні
2016 р. за допомоги 12 двогодинних on-line лекцій та семінарів.
Аналіз зацікавлення в подібних on-line курсах показав, що вони
викликають бажання вивчати їх як у іноземних студентів ТНЕУ (із Гани,
Нігерії, Конго, Сьєрра-Леоне, Танзанії), так і українських студентів, що
навчаються на різноманітних програмах в Навчально-науковому інституті
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міжнародних економічних відносин ім. Б.Д. Гаврилишина (зокрема,
«Міжнародна економіка», «Міжнародні економічні відносини»). Запропонована
схема дозволила включитися в цей процес всім бажаючим студентам, що
навчаються у ТНЕУ від першого по п’ятий курси на денній формі, вільно
говорять та пишуть англійською, а також мотивовані для продовження
навчання за кордоном. Таких в перший рік виявилося 47 студентів, які мали
свободу обрати один – два – три курси.
Пропозиція вибору для вивчення додаткових курсів, в тому числі за
межами вибіркових курсів навчального плану, була зустрінута дуже позитивно.
Характер запропонованих курсів показав очевидне бажання бачити в програмі
українських ВНЗ більше курсів міждисциплінарного характеру, інтегрованих в
програми зарубіжних університетів, які можуть вивчатися спільно зі
студентами інших, в тому числі дуже далеких від України географічно, країн.
Ще більше ентузіазму викликало, що курси були запропоновані як безкоштовні
і потребували лише інтелектуальних та часових інвестицій. Кілька студентів,
що обрали на початку 2016 року курс «Identity Politics in the Post-Soviet Space»
та успішно його завершили, восени 2016 року зареєструвалися на курс
«Political Economy of Development» і також успішно його опанували із
отриманням міжнародного сертифікату.
Однак наш досвід виявив також чимало проблем. По-перше, як свідчать
дані таблиці 1, із 47 студентів, зареєстрованих на курси, успішно їх завершило
лише 32 особи (68%). В розрізі окремих курсів ситуація наступна: курс «Identity
Politics in the Post-Soviet Space» успішно завершило 83% студентів, курс «Korea
in International Relations» – 59%, а курс «Political Economy of Development» –
67%. Таку ситуацію можна пов’язати як із надмірною інтенсивністю окремих із
них (велика кількість on-line занять за короткий проміжок часу), так і з
складністю частини проміжних контрольних заходів (наприклад, якщо для
успішного складання іспиту із курсу «Identity Politics in the Post-Soviet Space»
достатньо було прийняти участь у дебатах, а також підготувати та захистити
колективну презентацію; то для курсів «Korea in International Relations» та
«Political Economy of Development» потрібно було ще написати індивідуальне
есе, рецензію на прочитану книгу тощо). Це показало, що багато студентів не
вміють тверезо оцінювати свою спроможність опанувати ті чи інші речі,
проявити необхідні вольові якості, виконати в обмежений проміжок часу
складні самостійні завдання і, внаслідок цього, змушені залишали вивчення
курсів, незважаючи на свій початковий інтерес до них.
По-друге, певний «демобілізуючий» вплив справив безкоштовний характер
вивчення запропонованих курсів. Як виявилося, це не стимулювало студентів ні
до відвідування щотижневих занять, ні до якісного написання творчих робіт
(зокрема, із 10 рецензій на прочитану книгу по курсу «Korea in International
Relations», які завантажили студенти в систему Moodle, у 6 із них виявили
ознаки плагіату та компіляції). Представникам ТНЕУ, які виконували функції
Faculty Representative та Teacher Assistant, доводилось постійно нагадувати
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студентам про deadlines, е-форуми та необхідність систематичної, а не
епізодичної роботи в Moodle.
Табл. 1. Аналіз успішності студентів ТНЕУ в опануванні on-line курсів

Кількість студентів, що
зареєструвалася на курс
Кількість студентів, що склали
іспити та отримали сертифікат
Кількість студентів, що
залишили навчання
Кількість on-line занять
Кількість місяців навчання
Кількість контрольних заходів
Процент успішності, %

Identity Politics
in the PostSoviet Space
12

Korea in
International
Relations
17

Political
Economy of
Development
18

Усього

10

10

12

32

2

7

6

15

6
3
2
83

12
2
3
59

12
4
3
67

30
68

47

По-третє, не було належним чином налагоджено технічне забезпечення,
що спричиняло численні технічні проблеми, пов’язані з програмним
забезпеченням та зв’язком як із боку ТНЕУ, так і CEU. Це не дозволяло
студентам повною мірою опановувати матеріал за окремими темами. Мали
місце й методичні прорахунки, коли статей, підручників, розміщених у Moodle,
пропонувалося так багато, що студенти не були здатні опрацювати їх належним
чином впродовж запропонованого періоду часу.
По-четверте, студенти ТНЕУ не звикли до такої системи оцінювання їх
роботи, коли результат стає відомим не одразу, а через місяць-два після
завершення курсу. Це призводило до частих непорозумінь із відповідальними
за реалізацію проекту з обох боків, а студенти висловлювали незадоволення в
очікуванні остаточного рішення викладачів CEU стосовно зарахування курсу і,
відповідно, видачі / невидачі сертифікату.
По-п’яте, виникали складнощі суто організаційного характеру, оскільки
on-line заняття відбувалися під час навчального семестру, «накладаючись» на
регулярний розклад. Це викликало проблеми з виділенням належним чином
обладнаних аудиторій, вчасним відвідуванням студентами курсів, паралельним
складанням контрольних випробувань при основному навчанні та on-line
курсах.
Перший досвід реалізації подібного характеру on-line курсів в умовах
українського університету дозволяє, на нашу думку, сформулювати деякі
попередні висновки:
• інтеграція таких курсів в навчальні плани вітчизняних ВНЗ є цілком
можливою, виправданою та бажаною для найбільш активної та мотивованої
частини студентів;
• усі студенти, які успішно виконали навчальні завдання курсів, отримали
дуже цінний досвід самостійної роботи в стандартах, прийнятих в глобальній
освітній практиці. Вони розвинули навички колективних презентацій,
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рецензування актуальних монографій і статей, написання індивідуальних есе,
які не є загальновизнаними у вітчизняних ВНЗ;
• цікавим є досвід міжнародного сертифікування вивчення кожного
курсу, що знайомить викладачів та менеджерів українських ВНЗ як з самою
такою практикою, так і можливостями урізноманітнення навчальних траекторій
студентів, зарахування їм опанованих в інших інституціях освітніх модулів та
курсів;
• практика участі в подібних курсах дозволяє українським студентам
навчитися краще здійснювати самооцінювання, вести комунікацію з
представниками іноземних навчальних закладів, розуміти ті чи інші
можливості, які відкривають їх освітні програми. Так, один із студентівукраїнців після завершення двох обраних ним курсів прийняв рішення про
вступ на магістерську програму із міжнародних відносин CEU та був успішно
зарахований на неї в 2017 р.;
• активне запровадження таких курсів, як і інших форм «включеного»
навчання в нашу освітню практику, може стати корисним інструментом
заохочення до вступу в українські ВНЗ іноземних студентів. Саме іноземці, які
реально розуміють усі переваги додаткової освіти, роль міжнародних
сертифікатів у їх подальшому навчанні та працевлаштуванні, кар’єрних
перспективах, формуванні комунікативних навичок виступають найбільш
мотивованою частиною потенційних слухачів таких курсів;
• програми подібного типу відкривають унікальні можливості
професійного вдосконалення для викладацького персоналу українських
університетів, який включений в промоцію, комплектацію та організаційнометодичний супровід їх реалізації. Він отримує особистий професійний досвід
роботи за високими міжнародними стандартами, навички фахового спілкування
з іноземними партнерами, інтеграції в освітньо-наукові проекти зарубіжних
університетів-партнерів;
• нарешті, подібні експерименти є доброю нагодою для вітчизняних ВНЗ
в цілому включитися в різноманітні мережі наукової та освітньої кооперації,
запропонувати свої можливості та потенціал перспективним партнерам,
спробувати спільними зусиллями вибороти участь в європейських,
американських та азійських міжнародних дослідницьких та навчальних
проектах.
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ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ
ЗМІН В УКРАЇНІ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС
Охарактеризовано несприятливі та сприятливі групи умов, які
створюються
наявними
інституційними
структурами.
Показано
взаємозв’язок інституційного та інформаційного факторів при визначенні
траєкторії суспільства та економіки у напрямі відкритого чи закритого
суспільств у контексті євроінтеграційних процесів України.
Ключові
слова:
інституції,
інституційна
структура,
умови
інституційного розвитку, інституції третього виду, відкрите суспільство,
євроінтеграція.
Сучасні трансформаційні зміни, що відбуваються під впливом
інформаційно-технологічної революції охопили всі сторони суспільства,
перетворивши його із індустріального в постіндустріальне сервісноінформаційне з відповідною йому економікою. Поряд з цим, перебіг
інформаційно-технологічної революції і сучасний розвиток світової економіки
відбуваються за умов посилення таких процесів, як глобалізація, регіональна і
субрегіональна інтеграція, зростання ролі ТНК, криз у фінансовій сфері та
економіці, посилення фінансової та економічної нестабільності тощо.
Надзвичайно важливими в умовах сучасних трансформаційних змін у
суспільстві та економіці, поряд з інформаційною складовою, є також
інституціональна складова як загалом, так і якість інституційних структур та
інституціонального моделювання, зокрема.
Найважливішою економічною інституцією є способи регламентації
договірних відносин. Інституційна структура забезпечує відповідні способи
регламентації договірних відносин у суспільному житті та функціонуванні його
економічної системи, а також органічно поєднує в єдине ціле різноманітні
елементи і підсистеми складної соціально-економічної системи та зумовлює
характер їхньої взаємодії і поведінки в різноманітних ситуаціях. Наголошуючи
на важливості інституцій як правил гри та інституційних структур, Д. Норт писав:
«…інституції, знижуючи ціну, яку ми платимо за наші переконання, перетворюють
ідеї, догми, примхи та ідеології у важливі джерела інституційної зміни» [1, с. 110].
Наявні інституційні структури створюють дві групи умов – сприятливі та
несприятливі. Якщо сприятливі умови сприяють позитивному впливу
інституційного середовища на суспільні та економічні процеси та явища, то
несприятливі умови, навпаки, якщо можна так сказати, «забезпечують»
негативний вплив інституційного середовища.
Сучасний стан нашого суспільства та економіки, що є очевидно,
характеризується значним впливом несприятливих умов недосконалого
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інституційного середовища та інституційних структур. Несприятливі умови
здійснюють негативний вплив інституційного середовища, що супроводжується
поліпшенням становища будь-якої соціальної групи за рахунок погіршення
становища інших груп, «розхитуючи систему». Тобто, йдеться про посилення
Парето-неефективності економіки, і саме посиленням цієї тенденції
характеризується вітчизняна економіка в останні понад двадцять років.
До показників негативного впливу неякісних інституційних структур
можна віднести наступні: а) наявність у системі в’яжучих середовищ;
б) наявність інституційних порожнеч, або так званих порожніх середовищ;
в) зниження ефективності наявних системних зв’язків; г) створення колізій у
стосунках між елементами; д) посилення негативного ефекту тертя.
Трансформаційні процеси при переході від планово-директивної
економіки до ринкової супроводжуються інституційними порожнечами та
інституційними пастками і характеризуються, по-перше – опортуністичною
поведінкою бюрократичного апарату, яка проявляється у повсякденному
невиконанні законодавчих актів; по-друге, безперервним «латанням»
державного та місцевих бюджетів; по-третє, багато численними випадками, а
можна сказати, що навіть системними невиплатами та затримками соціальних
виплат – зарплат та цільової допомоги; по-четверте, «зависанням» економічної
та соціальної політики, інтенсифікації інвестиційних процесів, що
супроводжувалось скороченням зарубіжних інвестицій, втечею капіталів в
офшорні зони, банкрутством банків тощо.
Одна із основних інституціональних проблем як українського суспільства
в цілому, так і економічної та фінансової систем, зокрема, полягає у проблемах
інституцій третього виду, які можна назвати механізмами, зміст яких
полягає забезпеченні ефективного функціонування формальних та
неформальних інституцій. Саме відсутність ефективних механізмів як
інституцій третього виду значною мірою унеможливлює дотримання законів як
правил гри та інституцій першого виду, сприяє посиленню опортуністичної
поведінки економічних та управлінських агентів, яскравою ілюстрацією чого є,
з одного боку, значна тінізація економіки України, корупція та економіка
відкату. Саме корупція та економіка відкату є тими аморальними факторами,
які потурають невиконанню законів.
Економічна ситуація, що склалася в Україні на рубежі 2013–2014 років у
бюджетній сфері, проблеми з дохідною частиною бюджету, несвоєчасне
прийняття Закону України «Про державний бюджет України на 2014 рік» [3],
не затвердження Верховною Радою України звіту уряду про виконання
державного бюджету 2012 року, а лише прийняття його до відома [2], значною
мірою зумовлювалися як загальними тогочасними проблемами функціонування
економіки, так і нецільовим використанням бюджетних ресурсів. Безпосереднім
результатом всього цього як показника неефективності функціонування
економіки та державного механізму її управління була значна заборгованість
зарплат та соціальних виплат (у понад 1 млрд грн.), яку уряд вперто не бажав
визнавати на третьому десятку незалежності України.
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Стосовно «зависання» державної політики, то необхідно наголосити на
цілому ряді інституційних причин, які це зумовлюють. По-перше, загострення
стану такої інституції як довіра, зокрема, катастрофічне падіння (якщо не
втрата) довіри до владних структур як з боку резидентів, так і нерезидентів, а
також зростання соціального незадоволення з боку населення вцілому. Подруге, небажання, чи невміння адекватно оцінити траєкторію інституційної
зміни хоча б за незначний попередній історичний період, наприклад,
десятиріччя, як півперіод інституційної зміни.
Саме негативний вплив неякісного інституційного середовища значною
мірою характеризує суспільство та економіка України на рубежі ХХ – ХХІ ст.,
що посилює необхідність інституційної зміни у напрямі формування
високоефективного інституційного середовища.
Стосовно позитивного впливу інституційного середовища, то він полягає у
посиленні соціальної рівноваги в суспільстві та вирівнює невиправдану
диференціацію населення. Показниками позитивного впливу інституційних
середовищ зі сприятливими умовами є наступні: а) інтегруюча дія на
господарський механізм; б) підвищення атмосфери солідарності в суспільстві;
в) сприятливий вплив на становище основних соціальних груп; г) створення та
підтримка умов солідарної праці, у тому числі: скорочення майнової
диференціації населення, боротьба з корупцією, боротьба з кримінальністю.
Поряд із інституціональним аспектом, зростаюче використання інформації як
основного соціоекономічного ресурсу, породжує дві протилежні тенденції: рух до
відкритості і рух до закритості. Відповідно, можна вказувати на три типи
інформаційного суспільства: відкрите інформаційне суспільство, закрите
інформаційне суспільство і змішане інформаційне суспільство, яке поєднує в собі
риси відкритості і закритості.
Трансформаційні зміни, що відбуваються в Україні з початку 1990-х рр. до
сьогодні, становлять: перехід від соціалізму до капіталізму, від соціалістичної
демократії до буржуазної демократії, від диктатури і тоталітаризму до
громадянського суспільства, від планово-директивної економіки до ринкової.
Ця суспільна трансформація не може відбутися без соціальної революції,
підґрунтям якої є: 1) інституціональні основи, 2) технологічна відсталість
суспільства порівняно з високорозвиненими, 3) прагнення значної частини
суспільства до зростання особистого та суспільного добробуту та кращих
стандартів якості життя в цілому.
У зв’язку з цим, події «помаранчевої революції» в Україні у листопаді-грудні
2004 року можна трактувати як соціальну революцію, і враховуючи її наслідки та
подальші суспільні процеси, за своїм характером вона становить перший етап
української незавершеної буржуазно-демократичної революції, що мала мирний
характер (рис. 1). З цього випливає, що для її завершення повинен відбутися другий
етап, а зміст подій і процесів між етапами визначить його характер. Але перехід до
нової якості суспільства міг завершитися й «нереволюційно», якщо влада «згори»
здійснить необхідні трансформаційні перетворення, тобто еволюційно: як
інституційного характеру, так й інноваційно-технологічного. Теоретично можливим
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був, і на жаль, він і реалізувався, інший сценарій розвитку подій та згортання
соціальної революції – посилення диктату влади у напрямі згортання демократичних та
ринкових свобод.

Рис. 1. Біфуркаційні трансформації українського суспільства та
економіки [авторське укладання]
Подальші події 2005–2013 рр. показали, що за відсутності проведення необхідних
реформ, Україна була приречена на завершення революції. Події «революції
гідності» кінця 2013 – початку 2014 рр. можна охарактеризувати як другий
етап української буржуазно-демократичної революції, яким вона й повинна
завершитись після проведення відповідних реформ. Однак на жаль, дуже
швидко, ще на початку цього етапу, революція втратила мирний характер, а з її
перемогою в кінці лютого 2014 р. і зміною влади, супроводжувалась іноземним
збройним вторгненням, втратою Криму та затяжним збройним конфліктом на
Сході України.
Усе це в черговий раз свідчить про необхідність негайного проведення
інституціональних, інноваційно-технологічних та економічних перетворень у
напрямі відкритого інформаційного суспільства, його лібералізації й
демократизації, створення постіндустріальної сервісно-інформаційної та
знаннєвої економіки, і неухильному русі України у цьому напрямі. Події, які
відбулися в Україні за означений період також піддаються інституціональному
моделюванню трансформаційних змін в Україні (рис. 2).
Важливим фактором у цьому русі є євро інтеграційні прагнення України, а
не підписання угоди про асоціацію з ЄС 29-30 листопада 2013 року і стало
приводом до революції гідності. Але вже за нового уряду України 21 березня
2014 р., глави 28 держав та урядів Європейського Союзу та Прем’єр-міністр
України Арсеній Яценюк підписали політичні положення Угоди про Асоціацію
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між ЄС та Україною, а через три місяці – 27 червня 2014 р., на саміті ЄС у
Бельгії відбулося підписання економічної і секторальної частин Угоди про
асоціацію між ЄС та Україною.
Угода про асоціацію покликана забезпечити якісно новий, поглиблений
формат відносин між Україною та ЄС. Вона вже стала унікальним
двостороннім документом, який виходить далеко за рамки подібних угод,
укладених ЄС свого часу з країнами Центральної та Східної Європи. Угода не
лише заклала якісно нову правову основу для подальших взаємин між
Україною та ЄС, але й слугує стратегічним орієнтиром для проведення
системних соціально-економічних реформ в Україні, широкомасштабної
адаптації законодавства України до інституцій (норм і правил) ЄС.

Рис. 2. Біфуркаційні трансформації українського суспільства та
економіки у просторово-часовому вимірі [авторське укладання]
З укладенням Угоди відносини між Україною та ЄС переведено на новий
рівень – від партнерства і співробітництва до політичної асоціації та
економічної інтеграції. Важливим елементом Угоди є положення про створення
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поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі. Україна розглядає Угоду
про асоціацію як важливий крок на шляху наближення в перспективі до
наступного етапу – підготовки до вступу в ЄС.
З моделі на рис. 1 видно, що за короткий проміжок часу подій революції
гідності, Україна, якщо можна так сказати, «вирулює» від напряму закритості
до напряму відкритості, вистоявши у гібридній війні з агресивним сусідом,
обравши нового Президента України, нову Верховну Раду, уклавши угоди про
політичну і економічну частини Угоди про Асоціацію, послідовно (хоча
непросто і суперечливо) здійснюючи необхідні економічні і соціальні реформи.
Період інституційної зміни в Україні, який охоплює близько 20 років, на нашу
думку повинен завершитися орієнтовно в 2022-2024 рр. повноправним
членством України в ЄС, а не лише асоційованим. Це може бути реалізовано за
наступних умов: а) збереження державності України у протистоянні російській
агресії; б) здійснення в Україні системних соціально-економічних реформ
інституційного й інноваційно-технологічного характеру, а отже – максимальне
наближення вітчизняного інституційного середовища до європейського;
в) збереження і необхідність розширення ЄС. З огляду на перебіг подій на сході
нашої країни, зацікавленість європейських країн у повноправному членстві
України в ЄС все більше зростає, взяти хоча б останню ініціативу країн
Північної Європи та Балтії (Північно-Балтійської вісімки) з цього приводу. Як
заявив спікер парламенту Швеції Урбан Алін під час виступу на «Ризькій
конференції-2017»: «Країни Північної Європи та Балтії мають бути тим
голосом у Євросоюзі, який закликатиме бути відкритішими до глобалізації…
Ми маємо бути на чолі дискусій про те, що країни мають право бути членами
ЄС. Я кажу про такі країни як Україна і Молдова» [4].
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ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ УПРАВЛІНЦІВ:
СТРАТЕГІЧНИЙ ВИБІР ЗНІЧЕВ’Я?
Питання унормування професійного навчання управлінців. Підготовка
управлінців: монополія чи конкуренція надавачів освітніх послуг? Зміст і форми
професійної підготовки управлінців.
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послуг.
Професійне навчання державних службовців є не унормованим. І чи
потрібно взагалі професійно навчати управлінців? Унормування професійного
навчання державних службовців є складником процесу здобуття освіти з
набуття та вдосконалення професійних знань, умінь та навичок державного
службовця для реалізації його професійної діяльності.
Спонукальним мотивом для унормування професійного навчання
державних службовців1 є закладений Законом України “Про державну службу”
[1] перехід від кар’єрної системи державної служби до системи посад. Тобто
конкурсний відбір на посаду державного службовця з огляду на
продемонстровані компетентності. Професіоналізація державної служби
зосереджує увагу саме на поточному інтенсивному навчанню державних
службовців.
В Україні за попередні роки сформована система професійного навчання
державних службовців яка ґрунтується на тривалій (Наприклад, в Національній
академії державного управління при Президентові України (далі – НАДУ) в 1,5
роки за денною і 2,5 роки – заочною формою навчання) підготовці магістрів
державного управління. Інтенсивне ж поточне професійне навчання,
спрямоване на адаптацію державних службовців до змін або на підвищення
якості надання управлінських послуг не було пріоритетним. Саме такий
недолугий підхід утвердив ситуацію, коли де-факто відсутня адекватна
сучасному суспільному середовищу професійна підготовка упродовж усієї
кар’єри стратегічно мислячих, конкурентоспроможних дієвих лідерів і
висококваліфікованих відповідальних управлінців для розбудови належного
врядування й гармонійного суспільного розвитку України.
Практика залучення на державну службу окремих представників з бізнессередовища та іноземців також виокремлює актуальність професійного
навчання державних службовців. Досвід зарубіжних країн свідчить про
доцільність конкурентного підходу у професійному навчанні державних
службовців. Конкуренція навчальних установ у професійному навчанні
Професійна освіта розглядається як система, процес і результат. Професійне навчання
– це процес здобуття професійної освіти у формальний, неформальний, інформальний спосіб
та у формі підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації й самоосвіти.
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державних службовців сприятиме їх конкурентоспроможності зокрема і
державної служби загалом. Адже експертно-аналітичну допомогу і відповідну
освіту можуть надати не лише державні навчальні заклади й освітні установи, а
й приватного сектору. Зважаючи на це є необхідність у розширенні доступу
державних органів до ринку освітніх послуг і наданні можливості державним
органам обирати з-поміж державних і приватних постачальників освітніх
послуг на конкурентних засадах надавача професійного навчання державних
службовців.
Перешкодою запровадження конкурентного підходу у професійному
навчанні державних службовців є діючий механізм державного замовлення
послуг з підвищення кваліфікації державних службовців. Цей механізм
передбачає розміщення державного замовлення на підвищення кваліфікації
лише серед державних установ, а також – ліцензування та акредитацію
освітньої діяльності як умову для вибору постачальника послуг. Тобто існує
монополія державних освітніх установ у наданні послуг з професійного
навчання державних службовців: одержати освітні послуги з підвищення
кваліфікації є можливим виключно у державних освітніх закладах, за
програмами, створеними і запропонованими ними ж.
Така монополія не дозволяє установити взаємозв’язок між затвердженими
обсягами державного замовлення і коштами, передбаченими на їх використання
і, як результат – відсутність чітко унормованого порядку розрахунку вартості
навчання одного державного службовця. Наприклад, магістри-випускники
НАДУ є неконкурентоспроможними на ринку праці. Так, лише кожен шостий
випускник НАДУ відповідає вимогам, що висуваються, на цей час, до посад
державних службовців чи посадових осіб місцевого самоврядування. До 3,7 %
від усіх випускників обіймали чи обіймають посади державних службовців
вищої і середньої ланки управління або до 1,0 % від таких посад в Україні.
Прозорість проведення конкурсу комісією з питань вищого корпусу
державної служби продемонструвала прогалини у знаннях і навичках як
кандидатів на посади державної служби категорії «А», так і переможців
конкурсів. Нестача компетентності ставить під сумнів їх спроможність
здійснювати дієве керівництво державним апаратом і впроваджувати реформи,
що тривають у державі. Тобто існуюча система підготовки кадрів знівелювала
себе завдяки відсутності конкуренції.
Відсутність конкуренції у професійному навчанні державних службовців в
Україні – це відсутність фахового аналізу потреб у такому навчанні: навчальні
програми за своїм змістом і формою навчання демотивують державних
службовців до здобуття професійної освіти і набуття професійних
компетентностей.
Концепція реформування системи професійного навчання державних
службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих
рад (далі – Концепція) [2].
Чинна система підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації (далі –
система професійного навчання) державних службовців, посадових осіб
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місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад не повною мірою відповідає
сучасним вимогам до якості та змісту освіти. Зокрема, зміст освітньопрофесійних програм підготовки фахівців за спеціальністю «Публічне
управління та адміністрування», освітніх програм підвищення кваліфікації
переважно не враховують цілі та завдання , які стоять перед державними
службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування. Недосконалий
механізм визначення реальних потреб в професійному навчанні не забезпечує
взаємозв’язок між системою підвищення кваліфікації державних службовців,
посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад і практикою
державного управління та місцевого самоврядування.
Відсутня цілісна система оцінювання, контролю та моніторингу якості
надання освітніх послуг з професійного навчання державних службовців,
посадових осіб місцевого самоврядування відповідно до європейських
стандартів забезпечення якості освіти.
Ринок освітніх послуг з професійного навчання є не конкурентним, доволі
закритим для недержавних суб’єктів надання освітніх послуг. Бракує дієвого
механізму координації дій різних суб’єктів професійного навчання державних
службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад.
Це в свою чергу спричиняє неефективне використання ресурсів на професійне
навчання.
Метою Концепції є визначення стратегічних напрямів, механізмів та
строків формування сучасної ефективної системи професійного навчання
державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів
місцевих рад, яка забезпечить підвищення рівня їх професійної компетентності,
буде зорієнтована на потреби особистості у професійному розвитку впродовж
життя та сприятиме впровадженню принципів належного врядування.
Проблеми передбачається розв’язати шляхом:
– створення належних умов для забезпечення професійного розвитку
державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів
місцевих рад;
– запровадження дієвої системи визначення потреб у професійному
навчанні державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування,
депутатів місцевих рад;
– забезпечення безперервності, обов’язковості, плановості професійного
навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та
депутатів місцевих рад;
– розвитку ринку освітніх послуг у сфері професійного навчання
державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів
місцевих рад на засадах прозорої та доброчесної конкуренції з відповідною
системою моніторингу та оцінки якості освітніх послуг;
– запровадження механізму координації діяльності державних органів,
органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства,
програм міжнародної технічної допомоги, асоціацій органів місцевого
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самоврядування, установ, закладів різних форм власності, що надають освітні
послуги.
Варто виокремити та запровадити такі види професійного навчання:
– підготовка за освітньо-професійними, освітньо-науковими програмами
спеціальності «Публічне управління та адміністрування»;
– підвищення кваліфікації за загальними професійними програмами
(загальні питання державного управління та місцевого самоврядування,
питання запобігання та протидії корупції, зміни законодавства з питань
державної служби, служби в органах місцевого самоврядування,
підвищення рівня володіння іноземною мовою тощо);
– підвищення кваліфікації за спеціальними професійними програмами
(питання функціонування та основних напрямів діяльності повноважень
окремого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування
тощо);
– підвищення кваліфікації за акредитованими (сертифікованими)
програмами суб’єктів надання освітніх послуг, що мають ліцензію на
відповідну діяльність;
– підвищення
кваліфікації
за
програмами
спеціалізованих
короткострокових навчальних курсів, тематичних постійно діючих та
короткотермінових семінарів, тренінгів;
– стажування;
– самоосвіта.
Реалізація Концепції сприятиме впровадженню державної політики в сфері
професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого
самоврядування, депутатів місцевих рад і дасть змогу:
– створити сучасну цілісну, мобільну та гнучку систему професійного
навчання з розвиненою інфраструктурою, ефективним управлінням і
належним ресурсним потенціалом;
– забезпечити якість та безперервність навчання державних службовців,
посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад в
Україні та
– запровадити належну систему оцінювання і моніторингу якості надання
освітніх послуг;
– створити належні умови для реалізації права державних службовців,
посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад на
професійний розвиток;
– створити умови для доброчесної конкуренції серед суб’єктів надання
освітніх послуг в сфері професійного навчання державних службовців,
посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад;
– розширити спектр освітніх послуг в сфері професійного навчання
державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування,
депутатів місцевих рад, суб’єктів надання таких послуг за рахунок
залучення суб’єктів різної форми власності;
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– запровадити механізми реалізації безперервної освіти, що забезпечить
розвиток професійної компетентності державних службовців, посадових
осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад.
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СИНТЕЛЕКТИЧНІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ В НООСФЕРНІЙ ЕКОНОМІЦІ
«…значна частина наших дій… залежить швидше всього від
самовідданого оптимізму, аніж ретельних розрахунків»
Джон Мейнард Кейнс
Визначено сутність синтелектики як домінуючого напряму сучасної
фізичної економіки в теорії ноосферного розвитку, що ґрунтуючись на знаннях
тонкого невидимого світу та їх перетворенні в астральну енергію, вибудовує
оптимістичне майбутнє людства. В основі його конструкції є формування
Провидіння як взаємодії Розуму з Гуманізмом. Академік В. І. Вернадський в
1944 р. в роботі «Декілька слів про ноосферу» визначав, що «Могутність
людини» пов’язана не з людиною, а з її мозком, з її розумом і сформованою цим
розумом, її працею». Окреслено специфічні особливості інтелектуальної праці
та перетворення її в уречевлену минулу на основі редукції ментальної енергії в
астральну. Сформовано гештальти ноосферної економіки, імплантація яких
сприятиме соціоекономічному розвитку на всіх рівнях суспільного буття.
Ключові слова: синтелектика, ментальна та астральна енергії, процеси
редукції, ноосферне мислення, розвиток.
Діалектико-механістичний підхід до аналізу інфодинамічних систем
заперечує фізіократичні ідеї В.І. Вернадського, посилаючись на лише «свої
побажання», а не за результатами наукових досліджень. Мається на увазі, що
ноосфера включає в себе біосферу, але не виводиться із неї і не зводиться з
нею. Тобто, насамперед, ноосфера, геосфера і біосфера розділені: одна
знаходиться збоку свідомості, а дві інші – частини фізичного «об’єктивного»
світу. Свідомість неможливо обмежити комп’ютерною програмою як знакову
конструкцію. І навіть в теперішній цивілізаційний період ХХІ ст. йде
протистояння між економічними ідеологіями механістичної діалектики та
фізичної економіки, про яке ще дев’яносто років тому («Автотрофність
людства») визначав В.І. Вернадський як «червоне чванство».
Наразі в Україні існують потужні економічні течії «порівняльної
економіки», представниками яких є відомі вчені: В. Геєць, А. Гальчинський,
А. Грищенко, Б. Кваснюк, О. Лапко та ін. Методологія порівняльної економіки
побудована на дослідженні унікальних рис економічних систем. При цьому
звичайний аналіз може відбуватися як за допомогою індукції – на основі
емпіричних даних національної економіки з наступним створенням моделі та її
перевіркою на адекватність, так і за допомогою дедукції, коли першопочатково
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формується типологія економічних систем, а далі відбираються реальні подібні
економіки та проводиться їх кількісне та якісне порівняння. Образно кажучи,
«порівняльники» заглиблюються до «молекул», а той й «електронів» економіки
та все таки їх методологія має діалектико-механістичне забарвлення.
Світова історія економічної думки майорить прізвищами видатних вчених
України
С. Подолинського,
Н. Туган-Барановського,
О. Гаврилишина,
В. Вернадського та, отримавши естафету сучасного світового мислення, –
О. Блаватської, Е. Мулдашева, М. Руденка, О. Вознюка, І. Грабара, В. Шевчука,
Ю. Канигіна, В. Кушерця та ін. [1–9]. Вершиною методологічної парадигми
пізнання явищ світу в сучасній світовій та вітчизняній фізіократії є
синтелектика, наука про складні системи, що самоорганізуються, на основі
міжособистісних інтелектуальних взаємозв’язків, творчого мислення й
перетворення його в інфодинамічну машину, що витягує із природного
оточення величезну корисну енергію.
В методологічному аспекті синтелектика є продовженням удосконалення
системного аналізу та синергетики. Її особливість проявляється втому, що
теорія синтелектики розглядається як макроскопічна теорія творчості, яка
вивчає міжособистісні зв’язки та механізми вироблення колективного знання,
становлючи теоретичний базис формування соціумів як інфодинамічних машин
та, як трактує фундаментальна теорія інформатики щодо складних систем, що
самоорганізуються, розглядається в контексті цілого відтворюючи специфічний
ефект акумуляції взаємодіючих елементів.
В світовій цивілізації з’явилися нові напрями щодо синтелектичного
використання безвичерпної ментальної енергетики з точки зору спільності
науки та релігії. Зовсім недавно (2004 р.) з’явилися в світ нові відкриття
М. Руденка про наявність Духоматерії та дослідження природи невидимих
торсіонних полів Е. Мулдашева, О. Вознюка та І. Грабара та фізичної
ментальності невидимої енергії в процесах матеріалізації і де матеріалізації
астрального світу.
Для того щоб покласти фізіократичне явище на мову семіотики,
використовуючи досягнення сучасної комп’ютеризації (за вимогами
«порівняльної економіки» – авт.), в основу цього вчення включаємо енергетику
тонких світів невидимої ментальної енергії. Приєднуючись до сучасних вченихфізіократів сучасних вчених досягнення акмеологічних (найвищих) рівнів
розвитку почнемо з аналізу існування фізичних і тонких світів. Фізичний
включає у себе матерію (планети, зірки, електромагнітні та гравітаційні поля).
Тонкий світ включає в себе психофізіологічні явища (психічна енергія,
біоенергія і таке інше). Характерна особливість тонкого світу в тому, що його
основою є зверх високі частоти. Останні виражені так званими торсіонними
полями. Виявом торсіонних частин в тонкому світі є Душа – енергетичний
концентрат у вигляді поля кручення. У межах цього закрученого простору
(душі) зберігається інформація про функціонування людського тіла
(астрального тіла) і про процес мислення (ментальне тіло). Процес мислення
(думки) викликає закручення простору: добрі думки закручують простір в
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одному (позитивному) напрямі, недобрі (злі) думки – протилежному
(від’ємному) напрямі (О. Блаватська). А всі душі є частиною Всезагального
інформаційного поля, яке в народі вважають Вищим Розумом.
Обізнані люди (вчені) можуть підключатися до Всезагального
інформаційного поля і одержувати звідти знання рідкісні і вельми дивовижні. В
такому інформаційному полі зібрані знання не лише нинішньої, але й
майбутньої цивілізації. Простір нашого Всесвіту замкнений, але
підключаючись до Всезагального інформаційного поля можна бачити
одночасно минуле і майбутнє і з допомогою Всевишнього (Бога) володіти
Провидінням. До такої думки в 2009 р. дійшов доктор медичних наук,
професор, член Міжнародної медичної академії наук Ернст Мулдашев
опублікувавши монографічну працю «Від кого ми вийшли?» на основі
наукових досліджень природи Всезагального інформаційного поля, фізичних та
тонких світів і філософського осмислення релігії.
На початку існував лише Простір і Абсолют (абсолютне ніщо), тобто план
майбутніх творінь. Простір – це нейтралізована матерія і антиматерія. В нім
постійно відбуваються створення матерії та антиматерії, що також постійно
нейтралізують одна одну. Але цей процес нейтралізації може порушити
Абсолют. З появою Абсолюту нейтралізація не відбувається і в цьому зв’язку,
повідомляє вчений, існує версія, що виник тонкий світ торсіонних думок і душ,
а за ним, внаслідок ущільнення – фізичний світ.
Душа це частина енергії Всесвіту. Енергія душі – це енергія поза
електроном і поза протоном. Вона надзвичайної сили могутності, що
спроможна протистояти силі гравітації. Енергія багатьох (мільйонів) душ
володіє колосальною потужністю. Буває позитивна та негативна енергія душ,
вона може створювати та руйнувати. Ленін, Сталін, Гітлер та інші тирани
акумулювати від’ємну душевну енергію, що проявилась у знищенні мільйонів
позитивних душ. Таким від’ємним (страхітливим) явищем може успішно
протистояти позитивна енергія Добра, що народжена Гуманним Розумом. В
цьому полягає позитивна спрямованість Божого провидіння. У природу тонких
світів чи не найглибше занурився доктор технічних наук, професор І.Г. Грабар
В своїй зовсім свіжій праці (2012 р.) «Мікрорезонансні технології та секрети
довголіття», аналізуючи інформаційне поле Всесвіту вказує, що просторовочасові вихори, насичені нескінченно великим об’ємом інформації утворюють
торсіонні поля (вихори), що мають унікальні властивості підтверджені
експериментально [9].
Поля не переносять енергію, а лише інформацію. В той же час будь-яка
зміна в структурі торсіонного поля веде до виділення чи поглинання енергії в
заданій області простору. Думки – польові самоорганізовані утворення. Це –
згустки в торсіонному полі, що самі себе утримують, а відчуваємо їх як образи
та ідеї і мають голографічну структуру. Основа світу – свідомість носієм якої
виступають спінно-торсіонні поля. Якщо ментальне тіло людини збудоване з
добрих думок, то воно оберігає нас від Зла, оскільки в ньому не має вібрації, що
резонують на вібрації Зла. Адже ментальне тіло – не тільки генератор думок,
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але й їх приймач. Тому людина, що випромінює думки, наповнені Любов’ю,
Радістю, Співчуттям, Милосердям, Благородством буде невразлива до сил Зла,
Ненаситі, Заздрощів, Брехні.
Відповідно до твердження А. Ейнштейна, «чистота» механістичної науки
відразу руйнується при розгляді концептуальних основ течії поєднання науки
та релігії, без якого майбутнє Всесвіту не моделюється [2, с. 64]. Мета
діяльності будь-якого вченою полягає у визнанні цієї об’єктивної істини і
пошуку знакових виразів в контексті теми, оцінки людського інтелекту [4–9],
спів ставності цієї категорії з емпіричним виміром розвитку. Евристичні
напрями такого розвитку зникають ще з часів середини ХХ ст., посилаючись на
коефіцієнти редукції складної кваліфікованої праці (як минулої уречевленої
праці в суспільному продукті), який запропонували О. Бугуцький,
М. Машенков, В. Тихонов, К. Карнаухова, В. Белозерцев та ін.
Головним інструментом синтелектичного моделювання ми обрали
гештальтну конструкцію, що побудована на нашій теоретичні уяві та поєднанні
принципів гештальтології: схожість, близькість, суміжність, замкнутість, що
формують головний інструмент цілісності – холізм (Х. Еренфельс, В. Кьолер,
М. Вертгеймер та ін.). Гештальтний підхід з’явився на стику культурних епох,
що знаменують трансформацію багатьох областей знання. У другій половині
минулого століття епоха модерна з характерними для неї раціоналізмом і вірою
в об’єктивність змінилася епохою постмодерна, відмінною рисою якої було
заперечення якої б то не було об’єктивної реальності. Таким чином, гештальтпідхід виявився в авангарді постмодерністської революції. Визначення місця
гештальтів в сучасній культурі та науці одна з найскладніших і суперечливих
проблем пов’язаних з питанням про їх приналежність до якої-небудь з відомих
сфер життєдіяльності людини.
Поняття гештальт Gestalt (нім.) – це фігура, образ бачення, уява, контур
рельєфності, цілісності. Характерно виражений у статті Х. Еренфельса «Про
якість функції», В. Кьолера «Фізичні гештальти у неспокої і стаціонарному
стані», розробки Фредеріка і Лаури Перлз у галузі психології засвідчують, що
гештальт – це цілісний образ (уява) будь-якої структури, що практично не
виводяться з компонентів, які її утворюють, а сам гештальт – це просторовонаочна форма предметів (явищ, схем, подій), що сприймаються, чиї властивості
не можливо зрозуміти сумуванням властивостей їх частин. Основними
принципами гештальту є холізм – стійкість, у яку спрямовані всі дослідження
процесів розвитку.
На торсіонних полях мислення та логічних процесів матеріалізації і
дематеріалізації енергії ми запропонували логограму формування ментального
гештальту синтелектики (рис. 1). Ноогештальт – ментально (інтелектуально)
сконструйований образ, що відображає безкінцеві процеси матеріалізації і
дематерилізації (редукції, перетворення) ментальної енергії (мегачастотної,
невидимої) в фізичну. Ґрунтуючись на дослідженні матеріальності невидимої
енергії та вияснення сутності Провидіння, сформованої ще в уяві античних
вчених та релігійних діячів, ми запропонували загальний ноогештальт
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Провидіння, що ґрунтується на єдності Віри, Волі, Долі та основі Розуму і
Добра народжують майбутнє.

Замкнутість

Холізм

Сумісність
Схожість

Близькість

Цілісність, холізм

Рис. 1. Дерево гештальту
Джерело: власні дослідження.
В наш час (2016 р.) з’явилася в світ публікація Ю. М. Канигіна та
В. І. Кушерця «Фізична економія (енергія історичного прогресу)», в якій автори
повідомляють, що фізична економіка як наука набирає все більше обертів в
різних країнах світу. В. Шевчуком продовжено та розвинуто ідеї В.
Вернадського, С. Подолинського та М. Руденка щодо єдності Всесвіту та
процесів у ньому, відзначено особливу роль України як потужної аграрної
держави у їх становленні як «годувальниці» Європи. На ідеях фізичної економії
необхідно будувати в нинішніх умовах співробітництва Заходу зі Сходом
(включаючи Китай), спираючись на проблеми системної кризи.
Духоматерія

О. Овезгельдієв, М. Руденко, Е. Мулдашев, О. Вознюк, І. Грабар

Тонкий невидимий світ

(Ментальна енергія) – дематеріалізація

Фізичний видимий світ
(Астральна енергія) – матеріалізація

Торсіонні поля – мислення, думки
Свідомість,
знання
Образ, гештальт
Ноосфера

Інновінг

Акмеологія

Гудвіл

НЛП

Рис 2. Логограма формування ментального ноогештальту Провидіння
Джерело: власні дослідження.
З точки зору синтелектичної методології в контексті фізіократичного
вчення пізнання економічних і соціальних явищ, основним джерелом створення
додаткової та нової вартості є теперішня чи минула (уречевлена в новаціях)
інтелектуальна праця, 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
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засмаглість). А новий сорт, в якому акумульована праця селекціонера, при тих
же затратах фізичної праці окрім вищезгаданої засмаглості призведе до
збільшеного результату. За даними Ю. М. Канигіна та В. І. Кушерця в
виробничих процесах «попереду» крокує інтелектуальна праця, коефіцієнт
корисної дії якої може бути нескінченим. А людина, як робоча сила, засіб
виробництва, в кращих випадках досягає до 90% ККД. Інтерпретація процесів
переходу ментальної (невидимої, інтелектуальної) в астральну і фізичну
пояснимо з самого процесу редукції енергії (табл. 1). Як бачимо, процеси
редукції (переходу, перетворення) можливо характеризувати семіотичним
кількісним та якісним виразом матеріалізації та дематеріалізації енергії, що
являє собою нескінчене існування Всесвіту, дихання всього живого,
циклічність розвитку, фазові переходи, руйнування та катастроф. Домінуючими
при цьому є процеси мислення та творчості, позитивна спрямованість думок,
творчий інтелект. Гештальтні форми можуть бути різними: тріумф та сила
творчого розуму (ноосферна економіка), мультиплікація та акселерація нових
творчих ідей (інновінг), прагнення до найвищої міри досконалості (акмеологія),
взаємодія ринкових сил (гудвіл), позитиву гештальту особистості (НЛП).
Таблиця 1
Інтерпретація процесу Редукції (пряма і зворотна)
Зміст поняття
З лат. – reductio
Редукція
економічна
Редукція
інформативна
Редукція
математична
Редукція
синтелектична

→
←

Інтерпретація пряма і
зворотна
пряма
зворотна

↔

Пряма

→
←

пряма
зворотна

↔

Пряма

→
←

пряма
зворотна

Значення / позначення
Повернення
відновлення
Зведення складного до
простішого
Складність, паралельність,
порівнянність
Пошук істини, зведення до
простого
Пролонгування дії
інтелектуальної енергії

Джерело: власні дослідження.
В цьому контексті особливого значення набуває редукція результатів
людської праці як головного носія енергетичності. Світові класики А. Сміт,
К. Маркс, С. Подолинський та інші працю розділяють на складну
(кваліфіковану, інтелектуальну) та на просту (таку, що не потребує)
кваліфікаційної підготовки. При цьому складна інтелектуальна творча праця з
позиції витрат на неї та отриманого результату розцінюється як подвоєна
проста. В складній праці, що акумульована у винаходах, мистецьких творах,
сортах рослин та породах тварин, технологіях ноу-хау та ін., що оформлені і є з
юридичним статусом являють інтелектуальну власність. Отже, з цієї точки
зору, невидима енергія творення на основі процесів редукції у видиму здобуває
форм фізичного виміру (затрати на підготовку автора, творця) і по суті є
пролонгованою формою уречевленої інтелектуальної власності інтелектуальної
продукції. На основі визначення кількісних співвідношень витрат на
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інтелектуальну власність, загального ефекту від її використання (споживання)
стає можливим порівняти розмір одержуваних роялті, паушальних платежів,
франчайзингу, лізингу та інжинірингу від вартості об’єктів інтелектуальної
власності (рис. 3).
Д е р ж а в а
Мультиплікатор Дж. М. Кейнса
BC
1
CC

Інтелектуальна сфера
ЕКОЛОГІЯ, ОХОРОНА ЗДОРОВ´Я, ОСВІТА,
НАУКА, КУЛЬТУРА

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)
Домогосподарства

Інтелектуальна сфера
ЕКОЛОГІЯ, ОХОРОНА ЗДОРОВ´Я, ОСВІТА,
НАУКА, КУЛЬТУРА

Рис. 3. Стержневий гештальт (образ) системи ноосферної економіки
Джерело: власні дослідження.
Таким чином, сучасні досягнення в дослідженні тонкої невидимої енергії
та торсіонних полях, взаємодії процесів матеріалізації та дематеріалізації в
системі фізіологічного мислення дозволяють модернізувати теорію фізичної
економіки до наявності знакових систем, семіотики та реалій об’єктивного
світу, а використання категорії Духоматерії сприятиме формуванню
ментального гештальту Провидіння і застосуванню його в когнітивних та
фізичних системах. А оцінку складної інтелектуальної праці здійснювати як
подвійної простої, що може бути орієнтиром для подвоєння заробітної плати
працюючих, але в узгодженні з рівнем освіти кадрів: бакалавр, магістр, доктор
філософії, доктор наук.
Наразі в конструюванні гештальтів управлінських систем за нашими
дослідженнями (підручник «Психологія управління», 2016 р.) стержневою
цілісністю є наявність лідерства, в тому числі за критерієм Європейської
Фундації Q-менеджмент. В перспективі подальших досліджень передбачено
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апробацію таких розробок на об’єктах місцевого самоуправління зі зміною
понятійного апарату та застосування науково обґрунтованих механізмів впливу
в системі менеджменту, що побудовані на основі принципів синтелектики.
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ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНИХ МЕХАНІЗМІВ ФІНАНСУВАННЯ
КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ
Досліджується зміст та значення фінансування у забезпеченні
комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності. Аналізуються основні
механізми
фінансування
комерціалізації
інтелектуальної
власності.
Обґрунтовуються напрямки формування і розвитку сучасних механізмів
фінансування комерціалізації інтелектуальної власності в Україні.
Ключові слова: інтелектуальна власність, фінансування, комерціалізація,
механізм.
Однією з важливих макроекономічних проблем для України є
трансформація наявного науково-технічного потенціалу у працюючий
інтелектуальний капітал. В результаті процес нагромадження інтелектуального
продукту може не збігатися з процесом інвестування інтелектуального капіталу
у суспільне виробництво, що призводить до зменшення рівноважного рівня
валового національного продукту. Зазначену проблему може вирішити лише
формування ефективного механізму комерціалізації об’єктів інтелектуальної
власності (далі – ОІВ), що забезпечить розміщення акумульованого
інтелектуального капіталу у інноваційні проекти, пов’язані із провадженням у
господарський оборот результатів інтелектуальної діяльності. Крім того,
активна комерціалізація ОІВ стимулє зайнятість у сфері інтелектуальної
діяльності, розвиток нових форм господарювання, а також науково-дослідних
та дослідно-конструкторських робіт.
Комерціалізація ОІВ підвищує господарський та інноваційний потенціал
економіки, забезпечує прискорене впровадження результатів інтелектуальної
діяльності у суспільне виробництво і, відповідно, якнайповнішу реалізацію того
інтелектуального капіталу, яким володіє суспільство [2, p.75]. Проведений
теоретичний аналіз сутності та ролі комерціалізації об’єктів інтелектуальної
власності у суспільному відтворенні дозволяє зробити висновок, що ефективно
функціонуючий механізм комерціалізації здійснює визначальний вплив на
прискорення темпів розвитку та підвищення конкурентоздатності економіки
країни. Розвиток механізму комерціалізації дозволяє вирішити суперечність
між накопиченим проте недостатньо реалізованим науково-технічним
потенціалом та потребами національної економіки у розширеному відтворенні,
а також забезпечить інноваційний базис для модернізації вітчизняної
економіки.
Комерціалізація об’єктів інтелектуальної власності як система заходів
щодо впровадження результатів інтелектуальної діяльності у господарський
оборот з метою створення доданої вартості та генерування додаткового
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прибутку є важливим фактором конкурентоспроможності підприємства в
умовах становлення постіндустріального суспільства та стрімкої глобалізації
господарських зв’язків. Водночас, однією із принципових проблем, що зазвичай
виникають під час здійснення заходів щодо комерціалізації об’єктів
інтелектуальної власності є проблема фінансування. Вирішити зазначену
проблему дозволяють фінансово-економічні механізми, які присутні на
сьогодні в рамках ринкової економічної системи [1, c.263].
Під фінансово-економічними механізмами комерціалізації ОІВ ми
розуміємо сукупність інституційних одиниць, економічних операцій та форм
фінансової діяльності, які забезпечують перерозподіл фінансових ресурсів та
прискорюють трансформацію об’єктів інтелектуальної власності у процесі
комерціалізації в інтелектуальний капітал.
Серед фінансово-економічних механізмів комерціалізації слід, на наш
погляд, виокремити: проектне кредитування комерціалізації ОІВ; бюджетне
фінансування комерціалізації ОІВ за рахунок коштів державного або місцевого
бюджету; фінансування комерціалізації ОІВ за рахунок емісії акцій або
облігацій; страхування комерціалізації ОІВ; лізингове фінансування;
франчайзинг; венчурне фінансування комерціалізації ОІВ; краудфандинг.
Як зазначалося вище, фінансово-економічні механізми комерціалізації ОІВ
виконують важливі функції у рамках провадження результатів інтелектуальної
діяльності у суспільне виробництво, зокрема:
Функцію стимулювання. Фінансово-економічні механізми забезпечують
суб’єктам господарювання широкі альтернативні можливості фінансування
власного розширеного відтворення, а для власників капіталу забезпечує нові
можливості інвестування заощаджених фінансових ресурсів. Перш за все це
стосується суб’єктів господарювання, що здійснюють провадження інновацій
на основі комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності. Підприємства, які
орієнтуються на активне використання людського капіталу й інтелектуальної
власності, відзначаються значним інноваційним потенціалом, який за умов
ефективного використання може гарантувати в майбутньому значні прибутки.
У зв’язку із цим, фінансово-економічні механізми загалом і венчурні фонди
зокрема, забезпечують мобілізацію коштів для фінансування інвестицій у
потенційно прибуткові і, водночас, високо ризиковані проекти.
Функцію акумулювання. Фінансово-економічні механізми стимулюють
інвестиційну активність економічних агентів, здійснюють капіталізацію
вільних фінансових ресурсів, яка полягає у трансформації заощаджень у
інвестиційні ресурси, які згодом використовуються у процесі комерціалізації
ОІВ. Акумуляція реалізується у формі залучення коштів на депозити, у вигляді
страхових внесків, шляхом продажу боргових цінних паперів, акцій тощо.
Функцію трансформації. Фінансово-економічні механізми забезпечують
зміну якісних характеристик грошових потоків, що перерозподіляються завдяки
їх діяльності серед суб’єктів комерціалізації ОІВ. У зв’язку з цим можна
виділити наступні структурні складові даної функції: трансформація ризиків;
трансформація строків; трансформація обсягів; просторова трансформація.
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Функцію мінімізації ризиків. Фінансово-економічні механізми, зокрема
страхування комерціалізації ОІВ, забезпечують страховий захист суб’єктів
комерціалізації ОІВ і, у такий спосіб, створюють можливість управління
ризиками для суб’єктів господарювання, які використовують у власній
діяльності ОІВ. Зважаючи на високу ризикованість комерціалізації ОІВ,
зазначена функція має принципове значення в умовах сучасної економіки.
Таким чином, в сучасних умовах фінансово-економічні механізми
прискорюють та полегшують процес комерціалізації об’єктів інтелектуальної
власності, перетворюючись на важливу складову національної економіки.
Водночас, потрібно враховувати, що різні фінансово-економічні механізми
мають свої переваги та недоліки.
Одним із найбільш сучасних механізмів фінансування комерціалізації
об’єктів інтелектуальної власності є краудфандинг. Краудфандинг – колективне
фінансування проектів приватними інвесторами, що добровільно об'єднують
свої ресурси з використанням спеціалізованих інтернет-платформ. Перевагами
даного механізму фінансування є: 1. Доступність для стартапів; 2. Незворотній
характер і повна передача ризиків; 3. Оперативність отримання коштів; 4.
Збереження контролю над активами; 5. Можливість попередньо оцінити попит
на продукцію; 6. Фінансування не розподіляється у часі. Серед недоліків
краудфандинг – порівняно невеликий обсяг фінансування, необхідність
маркетингової підготовки, забезпечення відкритості і розголошення інформації
про продукт; доступність лише для виробників продукції споживчого
спрямування.
Протилежним до краудфандингу за багатьма параметрами механізмом є
емісія (розміщення) цінних паперів. Розміщення акцій може здійснюватися як
під час створення акціонерного товариства (первинне розміщення), так і у
процесі діяльності акціонерного товариства (повторне розміщення). Первинне
розміщення у відповідності з вітчизняним законодавством, а також нормами
корпоративного права країн Європи під час створення як публічного, так і
приватного товариства, відбувається виключно серед засновників тобто є
закритим (приватним). Процедура первинного розміщення є невід’ємною
складовою порядку заснування акціонерного товариства.
Облігації підприємств, на противагу акціям, можуть розміщуватися
підприємствами різних організаційно-правових форм. Завдяки цьому,
зазначений інструмент фінансування доступний значно ширшому колу
емітентів. Розміщення може бути як публічним, так і приватним. Перевагами
даного механізму фінансування є: широкий вибір інструментів фінансування;
можливість залучення значних обсягів ресурсів; фінансування для інвестора не
розподіляється у часі. Серед недоліків даного механізму фінансування –
підготовка до емісії вимагає значних витрат часу та коштів, доступність даного
механізму переважно для підприємств, які вже деякий час функціонують на
ринку; необхідність задовільного фінансового та господарського стану емітента
та дотримання ряду обов’язкових процедур.
Порівняно зі звичайним банківським кредитування, проектне кредитування
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характеризується рядом ознак, які повністю узгоджуються з потребами, що
виникають під час комерціалізації об’єктів ІВ, а саме: воно носить
довгостроковий характер; залучення кредиту не зменшує ліміту кредитного
забезпечення потреб в обігових коштах; ризики щодо реалізації проекту
комерціалізації об’єктів ІВ розподіляються між банком та позичальником;
графік погашення заборгованості по кредиту визначається, насамперед,
параметрами фінансованого проекту; можливість фінансування раніше
понесених витрат по проекту або для рефінансування наявної в даний момент
заборгованості перед іншими кредиторами; можливість отримання фінансових
ресурсів на постійних умовах шляхом придбання банком-кредитором частки в
статутному капіталі позичальника
Водночас, отримання проектного кредиту вимагає від підприємства, що
здійснює комерціалізацію об’єктів інтелектуальної власності, дотримання
певних вимог, серед яких виокремлюють: наявність реалістичного та
детального бізнес-плану проекту комерціалізації; високий потенціал
прибутковості проекту; прогнозованість грошових потоків по проекту;
задовільний фінансовий стан позичальника; наявність забезпечення, зокрема у
формі майнових прав інтелектуальної власності або активів, що будуть
придбані за кредитні кошти; наявність дієвої стратегії управління ризиками
комерціалізації інтелектуальної власності; обов’язкова участь позичальника у
фінансуванні проекту (зазвичай на рівні 20-50% від загальної вартості проекту);
дотримання графіку погашення відсотків по кредиту.
Венчурне фінансування в сучасних умовах залишається майже єдиним
доступним джерелом фінансових ресурсів для малих та середніх за розміром
підприємств, які активно здійснюють комерціалізацію об’єктів інтелектуальної
власності та використовують інновації. Під венчурними фондами ми будемо
розуміти фінансові інститути, що спеціалізуються на інвестуванні коштів з
використанням усього комплексу інструментів фінансового ринку у
акціонерний капітал підприємств реального сектору економіки, які знаходяться
на різних стадіях розвитку і мають значний потенціал росту. Венчурний фонд
по суті виконує функції акціонера
підприємства, який поряд із його
менеджментом керує його діяльністю і створює умови для реалізації його
фінансово-господарського потенціалу. Головною метою венчурного фонду є
зростання ринкової капіталізації підприємства та підвищення внутрішньої
норми доходності.
Фінансові ресурси венчурний фонд залучає з різних джерел. Як свідчить
практика, у США 70% фінансування надходить з пенсійних фондів, страхових
компаній і благодійних фондів, які розраховують отримати дохід у розмірі, що
на 3% – 6% перевищує ринкову дохідність корпоративних цінних паперів. У
Європі із зазначених вище джерел надходить лише 30% фінансування, а 40% –
50% фінансування припадає на комерційні банки [3, c.20].
Венчурний фонд розподіляє фінансування у часі. На початковій стадії,
коли відбувається розробка первинної концепції компанії, налагодження
виробництва і маркетинг продукції, фонд надає близько 17%-20%
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фінансування. На стадії розширення, коли відбувається збільшення виробничих
потужностей, виникає потреба у додаткових обігових коштах, фонд надає від
50% до 55% фінансування. Крім того, до 20% фінансування може надійти від
викупу менеджментом підприємства частини розміщуваних ним акцій. На інші
форми фінансування припадає до 10%.
Життєвий цикл венчурного фінансування включає наступні стадії: 1.
Створення венчурного фонду, коли відбувається акумуляція фінансових
ресурсів приватних та інституційних інвесторів; 2. Генерування угод, коли
здійснюється відбір проектів для фінансування; 3. Здійснення інвестицій, що
передбачає детальне вивчення відібраних для фінансування проектів з
наступним наданням їм у користування фінансових ресурсів; 4.
Постінвестиційне управління, коли відбувається активний процес передачі
підприємству венчурним фондом своїх ділових зв’язків, знань і досвіду з метою
підвищення внутрішньої норми доходу і приросту генерованої підприємством
доданої вартості; 5. Управління виходом, коли венчурний фонд повертає
вкладені у підприємство кошти шляхом першого випуску акцій, прямого
продажу підприємства або його вторинного продажу. Оскільки іноді інтереси
венчурного фонду, який хоче провести продаж акцій або підприємства і
завершити інвестиційний проект, не співпадають з інтересами керівництва
підприємства, венчурні фонди застосовують різноманітні механізми вирішення
зазначеної проблеми: випуск акцій, які оплачуються із премією за умови, якщо
вони не були перепродані протягом певного періоду; укладання угоди про
примусовий продаж, що передбачає виключне право фонду на продаж акцій
підприємства після завершення певного періоду часу.
Підсумовуючи слід зазначити, що об’єкти інтелектуальної власності у
формі інтелектуального капіталу відіграють принципову роль у забезпеченні
конкурентоспроможності підприємства в умовах становлення інформаційного
суспільства. При цьому, лише ефективна комерціалізація може забезпечити
трансформацію результатів інтелектуальної діяльності у інтелектуальний
капітал. Зважаючи на високу ризикованість інвестицій у ОІВ та незадовільний
фінансовий стан значної частини підприємства, які здійснюють
комерціалізацію ОІВ, залучення із традиційних джерел фінансових ресурсів для
запровадження ОІВ у господарський оборот значно ускладнюється. Таким
чином, фінансово-економічні механізми, які забезпечують перерозподіл
фінансових ресурсів та прискорюють трансформацію ОІВ у інтелектуальний
капітал починають відігравати надзвичайно важливу роль у комерціалізації
результатів інтелектуальної діяльності. Вітчизняним урядовцям потрібна лише
політична воля і стратегічне бачення необхідності модернізації національної
економіки для запровадження довгострокової політики підтримки розвитку
сучасних механізмів фінансування комерціалізації ОІВ в Україні.
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МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ТА ОХОРОНИ
НЕТРАДИЦІЙНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК В КРАЇНАХ ЄС
В роботі розглянуто сутність та структуру нетрадиційних торговельних
марок як об’єкту права інтелектуальної власності. Автор досліджує
особливості регулювання прав на нетрадиційні торговельні марки в ЄС.
Визначає коло проблем, з яким стикається суб’єкт при подачі заявки на
реєстрацію такого роду знаку. Аналізує зміни та зрушення, що відбулися в 2017
році в контексті реформування сфери прав інтелектуальної власності в ЄС.
Ключові слова: система прав інтелектуальної власності, торговельна
марка, нетрадиційна торговельна марка, захист прав інтелектуальної
власності.
Розвиток товарно-виробничих відносин, загострення конкуренції на ринку
призводить до ускладнення комплексу маркетингу та використання нових
інструментів у конкурентній боротьбі. Одним із таких інструментів є
нетрадиційні торговельні марки як інноваційний рекламний носій. На 129
щорічній конференції Міжнародної асоціації з торговельних марок (INTA), що
відбулася навесні 2017 року, проблема захисту прав власників торговельних
марок, як і проблема боротьби з контрафактною продукцією, підробками стали
центральною темою обговорення. Оскільки обіг контрафактної продукції на
світовому ринку щорічно зростає, що призводить до втрати прибутків
справжніх власників торговельних марок, підриває їх репутацію та ставлення
до продукції споживачів через недотримання піратами відповідних стандартів
якості та обслуговування. Однією з складових даної проблеми є питання
охорони та захисту такого інноваційного об’єкту інтелектуальної власності як
нетрадиційні торговельні марки.
Нетрадиційні торговельні марки, як правило, охоплюють позначки, інші
ніж словесні, образні чи складні знаки, які використовуються для ідентифікації
товарів чи послуг. До них відносять звукові, кольорові, смакові торгівельні
марки та торгівельні марки на запахи тощо. Найпростішою формою з усіх
нетрадиційних торговельних марок є звукові торговельні марки, які одночасно
можливо представляти графічно (у вигляді запису нот). Прикладом звукової
торговельної марки може бути мелодія та одночасне ричання лева, які
програються перед будь-якою кінострічкою компанії «Метро Голден Майер». З
урахуванням вимоги до графічного представлення, звукові позначки, як
правило, можуть бути представлені у музичному вигляді, наприклад нотами,
що супроводжується клавішним зображенням. Ця форма подання була визнана
фахівцями достатньо чіткою та зрозумілою, незважаючи на те, що не всі
можуть читати музичні ноти. Інші графічні представлення звуків, таких як
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сонограми та спектрограми, також були прийняті до реєстрації, за умови, що
вони відображають пік, прогрес у часі та обсязі.
Після того, як звук, як торговельну марку, буде зареєстровано, зацікавлені
особи, які розглядатимуть позначку в реєстрі, зможуть використовувати будьякий звуковий файл, завантажений як частина програми, щоб краще зрозуміти
саме об’єкт, що захищено, незалежно від того, чи можуть вони читати ноти чи
ні. Оскільки з 2005 року Регламентом з інтелектуальної власності ЄС
передбачено, що, коли заявки на звукові торговельні марки здійснюються в
електронному вигляді або в Інтернеті, заявник може завантажити звуковий
файл із звуком як додаток до форми. Однак паралельно це все-таки повинно
було супроводжуватися графічним зображенням звукового знаку. Зміни,
введенні після набрання чинності нового законодавства в ЄС, полягають в
тому, що офіси реєстрації торговельних марок можуть приймати цифрові
звукові файли як єдиний зразок подання звукового сигналу. Це означає, що
власники торговельних марок мають змогу зареєструвати звуки як торговельні
марки, за умови, що вони є відмінними від інших. В цьому сенсі визначено ряд
обмежень. Згідно діючого в ЄС законодавства не будуть розглядатися заявки,
незалежно від того, чи можуть вони бути відображені графічно, якщо це:
• дуже прості музичні фрагменти, що містять лише одну або дві ноти
звуки, що знаходяться у спільному домені;
• звуки, які занадто довго розглядаються як індикатор походження;
• звуки, як правило, пов'язані з певними товарами та послугами
(наприклад, мелодія дзвінка)
Іншим цікавим прикладом нетрадиційних торговельних марок є
торговельні марки на запах, що на сьогоднішній день не виключені до ст.4
Регламенту ЄС “Про торговельну марку Співтовариства”, але й не виключені зі
списку. [1] Тобто, на законодавчому ріні ніяких обмежень щодо реєстрації
таких знаків не передбачено, якщо заявником дотримано всі критерії.
Прикладів реєстрації торговельних марок на запах досить небагато. Зокрема в
Великобританії було зареєстровано квітковий аромат троянд для шин і сильний
запах гіркого пива, який застосовується для дротиків. Така вузька практика
пов’язана насамперед з тим, що тривалий час діяло роз’яснення Європейського
суду стосовно торговельних марок на запах, відносно яких вимога графічного
представлення не може виконуватися ні хімічною формулою, ні описом в
письмових словах, ні за допомогою надання у депозит зразок запаху, ні шляхом
поєднання всіх цих елементів. [2] Але у 2015 році було прийнято поправки до
Регламенту ЄС “Про торговельну марку Співтовариства”, в яких вимога щодо
графічного представлення була виключена через свою застарілість.
Нетрадиційна торговельна марка може бути представлена у вигляді
кольору, що означає, що в майбутньому може бути застосовано реєстрацію
знаку лише шляхом подання відповідних кольорів без посилання на будь-який
ідентифікатор. Проте тут існує фізіологічна проблема суб’єктивного
сприйняття кольорів, оскільки різні люди можуть сприймати один і той же
колір по-різному. Крім кольору, у якості торговельної марки може бути
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використано смак. Тут виникає та ж сама проблема як із торговельними
марками на запах, принаймні частково через вимоги до якогось графічного
зображення за винятком опису, зразка чи хімічної формули. Крім того смак, як
запах і колір, є дуже суб'єктивним, і тому є досить складно визначати та
порівнювати смаки один з іншим. Де-які національні патентні відомства в
країнах ЄС вважали, що смаки не можуть виступати у вигляді торговельної
марки, оскільки споживачі смакують ці товари лише після того, як вони їх
придбали. [3] Для власників подання заявки на реєстрацію смаку як
торговельної марки може також включати в себе розкриття рецепту, який
охороняється як комерційна таємниця на підприємстві, що в більшості випадків
не припустимо і може принести економічну шкоду. Тому рецепти для CocaCola або курки KFC ніколи не були зареєстрованими, а охоронялися виключно
як комерційна таємниця.
Таким чином, хоча в ЄС даний вид торговельних марок і
використовується, проте захистити права на нетрадиційну торговельну марку є
досить складно. В той же час, за даними INTA, законодавче регулювання у
сфері нетрадиційних торговельних марок в ЄС є достатньо ліберальним, як і в
США, на противагу азіатським країнам. Європейське законодавство у сфері
прав на торговельні марки в даний час переживає найбільшу реформу з
моменту запровадження діючої системи прав на торговельні знаки з 1996 року.
[4] Введення в дію Регламенту та нової Директиви про торговельні марки
(2015/2436) призвело до ряду важливих змін у системі прав на торговельні
марки в ЄС, а також у національні системи охорони торговельних марках у
країн-членах ЄС.
Однією з ключових реформ, що мають відбутися, є скасування вимоги,
щодо відображення торговельної марки «графічно». Відповідні положення
Регламенту були введені в дію стосовно торговельних марок ЄС з 1 жовтня
2017 року. Країни-члени ЄС мають до 14 січня 2019 року мають ввести зміни
щодо національних систем регулювання торговельних марок. У законодавстві
ЄС вже чітко закріплено право на реєстрацію звукових та кольорових
торговельних марок. Зокрема нова редакція Регламенту ЄС про торговельні
марки (2015/2424) та ст. 3 Директиви про торговельні марки (2015/2436)
передбачають, що з 2017 року національні торговельні марки та європейські
торговельні марки складаються з «будь-яких знаків, зокрема слова, включаючи
особисті імена чи конструкції, літери, цифри, кольори, форму товару або
упаковку товарів або звуки… мають бути представлені в реєстрі, у спосіб, який
дає можливість компетентному органу влади визначити чіткий предмет
охорони, що надається його власнику». [5] Тобто, відтепер знак повинен бути
представленим
у
будь-якій
відповідній
формі,
використовуючи
загальнодоступні технології, а отже, і не обов'язково графічним способом. Дане
положення забезпечує більшу гнучку систему щодо способу, у якій може бути
представлена торговельна марка, що на практиці сприятиме захисту та охороні
й нетрадиційних торговельних марок.
672

МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
Отже, реформування законодавства у сфері торговельних марок в
Європейському Союзі призвело до позитивних економічних зрушень. На
сьогоднішній день в ЄС діють спільні горизонтальні ініціативи, спрямовані на
посилення захисту прав інтелектуальної власності. Відбувається активний
процес гармонізації норм та положень у сфері інтелектуальної власності,
результатом чого має стати встановлення не тільки матеріальної, але й
кримінальної відповідальності за порушення прав на торговельну марку. Що
сприятиме посиленню захисту інтересів законних власників на даний об’єкт
інтелектуальної власності. При цьому в ЄС вже прийнято рішення про
формування так званих спільних слідчих комісій, коли представники власників
прав інтелектуальної власності можуть брати участь в розслідуванні разом з
уповноваженими органами. Така процедура прискорює виявлення факту
порушення та відповідного покарання порушника прав інтелектуальної
власності. В кінцевому підсумку, захист та охорона прав на нетрадиційні
торговельні марки буде визначатиметься тим, яким чином законодавчі зміни
будуть імплементовані у національні законодавства країн-учасниць ЄС та як їх
будуть інтерпретувати Європейській офіси з прав інтелектуальної власності, а
також національні офіси реєстрації торговельних марок та судові інстанції.
Отже, для того щоб здійснити економічну оцінку позитивних зрушень у сфері
реєстрації та захисту нетрадиційних торговельних марок в ЄС потрібен час.
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ ВАРТОСТІ
ОБ’ЄКТІВ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ
У ЧАСТИНІ ВРАХУВАННЯ ФОРМ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ
У представленому дослідженні виокремлено основні форми комерціалізації
об’єктів промислової власності та запропоновано методичний інструментарій
оцінювання вартості об’єктів промислової власності у частині врахування форм
комерціалізації, що дає змогу пришвидшити процедуру оцінювання та врахувати
економічні інтереси всіх суб’єктів комерціалізації.
Ключові слова: інтелектуальна власність, комерціалізація, оцінювання
вартості об’єктів промислової власності, ризики комерціалізації, інноваційний
процес.
У сучасних умовах інформаційного суспільства беззаперечними лідерами
стають ті компанії, які систематично впроваджують інновації, переважна більшість
яких базується на технологічних компонентах, основу яких складають об’єкти
промислової власності (ОПВ). Відтак, від ефективності використання об’єктів
інтелектуальної власності, безпосередньо залежить успіх, конкурентоспроможність
та майбутній розвиток підприємства. Вартісне оцінювання ОПВ є відповідальним
та складним етапом, оскільки ОПВ за своєю сутністю є нематеріальними активами,
що унеможливлює їх вартісне оцінювання за допомогою традиційного
інструментарію. Водночас унікальність кожного ОПВ виключає можливість
застосування єдиної загальноприйнятої та уніфікованої методики.
Питання оцінювання ОПВ привертає увагу багатьох вчених і практиків у галузі
інтелектуальної власності, серед яких провідне місце займають роботи
В. Базилевича [1], Г. Андрощука [2], А. Козирєва, М. Лінника, Д. Черваньова [3],
О. Жилінської [4], І. Корнілової [5], Д. Гленна та К. Річарда, а також праці
О. Бутнік-Сіверського [6], О. Святоцького та ін. Наукові дослідження науковців та
практиків, головним чином, спрямовані на дослідження існуючих підходів та
методів оцінки інтелектуальної власності. Водночас актуалізується проведення
системного аналізу теоретичних, методичних і практичних основ, які б дали змогу
здійснити оцінювання ОПВ, враховуючи форму комерціалізації.
С. Каміяма, Дж. Шихан та С. Мартінес [7] зазначають, що метою управління
інтелектуальними активами має бути не лише компенсація фінансових ресурсів, які
були витрачені на патентування нової розробки, а й отримання прибутку від
запатентованих винаходів шляхом ліцензування та продажу, а найкращі патенти
необхідно залучити у власний господарський обіг з метою вдосконалення існуючих
продуктів і послуг. Відтак, як з метою компенсації фінансових ресурсів, що були
затрачені в процесі створення інтелектуальної власності, так і для подальшого
обліку й комерціалізації ОПВ, актуалізується вибір підходу та методу оцінювання.
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Відсутність теоретичних, аналітичних і практичних досліджень у зазначеній
сфері зумовлюють особливу складність ціноутворення при комерціалізації ОПВ.
Законом України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну
діяльність в Україні” [8] визначається, що майном, яке може оцінюватися,
вважаються об'єкти в матеріальній формі; паї, цінні папери; нематеріальні активи, в
тому числі об'єкти права інтелектуальної власності; цілісні майнові комплекси всіх
форм власності. Постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2007 р.
№1185 Про затвердження Національного стандарту №4 “Оцінка майнових прав
інтелектуальної власності” визначається три головних методичних підходи для
оцінки ОПВ: дохідний, порівняльний і витратний.
Варто зауважити, що кожен об’єкт інтелектуальної власності поєднує в собі
якості, які не лише здатні його виокремити залежно від об’єкта, наприклад,
промислова власність, об’єкти авторського права тощо, а й ідентифікувати його з
позицій врахування обраної форми комерціалізації (власне виробництво, стартап,
cпін-офф, ліцензування, продаж патенту чи промислова кооперація) та з
прогнозуванням обсягів прибутку в подальшому.
При виборі методу оцінювання ОПВ для подальшої комерціалізації необхідно
враховувати низку факторів, які можуть стати путівником в подальшому, а підходи
та методи оцінювання мають максимально враховувати особливості форми
залучення ОПВ у господарський обіг, які розглянемо далі.
1. Комерціалізація ОПВ у власному виробництві. При оцінювані ОПВ, коли
прийнято рішення комерціалізувати об’єкт інтелектуальної власності у власному
виробництві, необхідним є врахування всіх витрат, які були понесені при
організації виробництва, що передбачає оцінювання ОПВ за витратним підходом. У
межах зазначеного підходу доцільним є використання методу вихідних витрат, що
передбачає врахування всіх витрат на комерціалізацію ОПВ, що мають включати:
підготовку виробництва та налагодження виробничого процесу, витрати на
навчання та додаткове залучення фахівців (при необхідності), виробництво
дослідних зразків продукції, забезпечення реалізації продукції з врахуванням
планового рівня рентабельності та ПДВ. Таким чином, при комерціалізації у
власному виробництві, ОПВ доцільним буде оцінювання за такою формулою:
VОПВ = (Вп.в+Вн.ф.+ Во.п.+ Вм+Вн+Вп) * (1+R) + ПДВ,
де VОПВ – вартість ОПВ; Вп.в – витрати на підготовку виробництва та придбання
спеціального устаткування для ДіР та комерціалізації; Вн.ф – витрати на найм та
навчання фахівців; Во.п. – витрати на оплату праці; Вм – витрати на матеріали; Вн –
накладні витрати; Вп – інші прямі витрати; R – плановий рівень рентабельності;
ПДВ – податок на додану вартість.
2. Комерціалізація ОПВ, шляхом створення стартап-компанії, основна мета
яких є швидке впровадження результатів наукової та інтелектуальної діяльності у
господарський обіг. Відповідно до дослідження гарвардського дослідника Shikar
Ghosh [9], 75% стартапів завершуються невдачею і лише 25% є успішними.
Найчастіше головний успіх стартапів визначається здатністю залучення додаткових
інвестиції, а оцінювання ОПВ для стартапів є визначальним фактором. Початковий
період запуску стартап компанії, на якому компанія має довести необхідність
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концепції та знайти фінансові ресурси на її комерціалізацію прийнято називати
"долиною смерті", оскільки цей етап характеризується від’ємними грошовими
потоками, значна частина яких спрямовується на проведення додаткових ДіР,
створення прототипів, оцінювання економічної та комерційної життєздатності
технології тощо. Через високі ризики, що супроводжують зазначений етап,
ускладнюється й пошук
інвестиційних фінансових ресурсів. Ключовими
суб’єктами фінансування є бізнес-янголи та так зване об’єднання “3F” (сім’я, друзі,
доброчинці). Як видно з рис. 1, ранню стадію можна сегментувати на два підетапи.
Фінансування першого етапу передбачає нарощення обсягів виробництва і
продажів, проте підприємство, як правило, не здатне генерувати прибуток. Лише за
умови продовження фінансування на другому етапі відбувається необхідне
розширення. На більш пізній стадії подальша фінансова підтримка є бажаною для
розширення діяльності, маркетингу, розробки нових технологій, розширення
продуктових ліній та географії продажів. Таким чином, головним суб’єктом
створення та підтримки функціонування стартап-компаній є бізнес-янголи,
об’єднання “3F” та венчурні інвестори. Оцінювання ОПВ за дохідним підходом,
передбачаючи визначення приведеної вартості та прогнозних показників
майбутнього прибутку від комерціалізації може виступати й стимулюючим
фактором до активізації залучення інвестиційних ресурсів.

Рис. 1. Візуалізація життєвого циклу стартап-компанії
Джерело:[10].
Відтак, оцінювання ОПВ за дохідним підходом є найбільш прийнятним для
такої форми комерціалізації. При визначенні вартості ОПВ на основі дохідного
підходу необхідно враховувати ряд факторів, серед яких можна виділити:
І. Науково-технічний блок: науково-технічна значимість та можливість
реалізації ідеї; наявність фахівців у даній галузі; технічні можливості запуску ідеї.
ІІ. Економічно-фінансовий блок: витрати та розрахунок необхідного обсягу
інвестицій на кожній стадії стартап-проекту; оцінювання фінансових ризиків;
розрахунок вартості готової продукції.
ІІІ. Маркетинговий блок: результати та обсяг проведення маркетингових
досліджень; виявлення цільової аудиторії; аналіз конкурентних пропозицій.
IV. Правовий блок: правовий захист ОПВ; територія, термін та обсяг прав.
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Стартап-компанії, зважаючи на невеликий операційний цикл діяльності, не мають
фінансової та бухгалтерської історії, а на балансі присутні лише ті нематеріальні
активи, які ще не залучені до господарського обігу. До того прогнози щодо
надходження майбутніх грошових потоків мають ймовірнісний характер.
У межах дохідного підходу виокремлюють метод дисконтування, що
передбачає оцінювання ОПВ шляхом приведення майбутніх надходжень чистого
прибутку від комерціалізації ОПВ на дату проведення оцінювання; метод
капіталізації доходу, який дає змогу здійснити оцінювання ОПВ шляхом
зіставлення щорічного прибутку від комерціалізації ОПВ та коефіцієнта й метод
комерційної значимості, що базується на визначенні максимальної та мінімальної
вартості ОПВ та прогнозних продажів у цих межах. Метод капіталізації доходу
передбачає, що доходи мають бути добре прогнозованими і стабільними, а,
зважаючи на особливості життєвого циклу стартап-компанії, це є
мало
прогнозованим. Таким чином, для оцінювання
ОПВ, який планується
комерціалізувати шляхом створення стартап компанії, найбільш прийнятним є
метод комерційної значущості у рамках дохідного підходу, оскільки головна мета –
максимальне залучення інвестиційних ресурсів.
3. Комерціалізація ОПВ шляхом запровадження спін-офф компанії. В
сучасних умовах постіндустріального суспільства завданням дослідницького
університету постає не лише надання освітніх послуг, а й спрямування вектора
розвитку на комерціалізацію нових результатів інтелектуальної діяльності,
поєднуючи проведення ДіР із впровадженням у господарський обіг перспективних
результатів наукової діяльності. Для забезпечення безперервного розвитку та
комерціалізації нових знань, які постійно генерують, насамперед, дослідницькі
університети, актуалізується запровадження спін-офф компаній, які на відмінну від
стартап компаній є постійно діючою платформою для комерціалізації ОПВ та
з’єднувальною ланкою між інноваційним потенціалом ДіР та ринком.

Прибуток

безперервна генерація
нового знання

роялті
Ринок

ОПВ

Продаж ліцензії

комерціалізація ОПВ

спін-офф
компанія

Рис. 2. Основні способи комрціалізації ОПВ в дослідницькому університеті
Джерело: розроблено автором.
Таким чином, ОПВ, що були створені у дослідницькому університеті,
головним чином, можна комерціалізувати як шляхом продажу ліцензії, так і за
допомогою створення спін-офф компанії. Світовий досвід свідчить, що для
комерціалізації ОПВ у формі спін-офф компанії необхідно мати принципово нову
технологію, якій притаманний високий потенціал для створення нового ринку або
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революційний спосіб запровадження нової технології. Водночас конкурентною
перевагою є можливість широкого застосування технології.
Вирішальну роль у запровадженні спін-офф компаній відіграє фінансування.
На ранніх стадіях розвитку таких компаній венчурні інвестори неактивно
вкладають фінансові ресурси, головним чином, через значні технологічні та ринкові
ризики. Для отримання венчурного фінансування на комерціалізацію ОПВ через
спін-офф компанію необхідно мати запатентовану технологію, наявність великого
ринку, а також дослідної партії чи прототипу, що також потребує залучення
фінансових ресурсів. Відтак, доцільним є оцінювання за двома підходами –
затратним, який має враховувати всі витрати на створення ОПВ (патентування
технології, маркетингові дослідження для виявлення цільового ринку, розробка
прототипу та ін.), та дохідним – для прогнозування майбутніх грошових потоків, що
буде визначальним для прийняття рішення інвестором. Отже, спершу необхідним є
оцінка за витратним підходом методом фактичних витрат, який би враховував всі
фактично здійсненні необхідні витрати на ОПВ до моменту представлення
інвестору. Застосування методу дисконтування в межах дохідного підходу дасть
змогу визначити прогнозні грошові потоки від комерціалізації ОПВ при створенні
спін-офф компанії, що передбачає проведення оцінювання майбутніх грошових
потоків та складових чистого доходу від комерціалізації ОПВ; визначення ставки
дисконтування; розрахунок сумарної поточної вартості майбутніх доходів та
вартість ОПВ, що приведена до поточного періоду.
4. Ліцензування передбачає передачу ліцензіаром виключних прав на ОПВ
ліцензіату. В світовій та українській практиці розрахунок ціни ліцензії базується на
використанні двох головних методів – на основі розміру прибутку ліцензіата та на
базі роялті. Зазначені методики оцінювання доволі широко розповсюджені, тому не
є предметом зазначеного дослідження.
5. Промислова кооперація – це одна з форм комерціалізації ОПВ, при якій
зацікавлені партнери, розподіляючи ризики, поєднують знання, досвід, навички та
виробничі потужності з метою комерціалізації ОПВ. При такій формі
комерціалізації всі її суб’єкти (патентовласник та відповідальний за організацію
промислового виробництва – ВПВ), задовольняють інтереси, розподіляють ризик та
націлені на отримання прибутку від комерціалізації ОПВ. Оцінювання ОПВ має
визначити фактичні витрати на створення та організацію комерціалізації ОПВ й
спрогнозувати доходи, які можуть мати місце при вдалій реалізації впровадження
ОПВ. Відтак, доцільним постає використання двох підходів для оцінки ОПВ –
затратного та дохідного, що дає змогу визначити мінімальну вартість ОПВ та
враховує всі понесені фактичні витрати. Водночас для зацікавлення ВПВ у
співробітництві в рамках промислової кооперації необхідним є прогнозування
прибутків від комерціалізації ОПВ на основі підходу порівняльних продажів (якщо
на ринку є аналоги ОПВ) та дохідного, якщо аналогів ОПВ на ринку немає. У
межах дохідного підходу при промисловій кооперації оцінку ОПВ, на нашу думку,
необхідно проводити за методом дисконтування грошових потоків, який
використовується для прогнозування майбутніх грошових потоків, що принесе
комерціалізація ОПВ.
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6. Відчуження прав на ОПВ здійснюється шляхом укладення договору про
відчуження виключного права на ОПВ. При повному продажу патенту
правонабувач стає власником всіх прав. Головними перевагами є гарантоване
отримання фінансової винагороди та відсутність будь-яких зобов’язань з підтримки
патентних прав. Проте при відчуженні прав на ОПВ, що передбачає безповоротну
передачу прав, важко оцінити вартість результату науково-технічної та
інтелектуальної діяльності. Актуалізується комплексний розрахунок вартості ОПВ,
який би передбачав: врахування всіх фактичних витрат на ОПВ; визначення
необхідних витрат на комерціалізацію ОПВ й прогнозування майбутньої
прибутковості ОПВ. Це дасть змогу визначити мінімально граничну вартість на
ОПВ, витрати, які понесе майбутній власник для комерціалізації ОПВ та
спрогнозувати дохідність ОПВ в разі вдалої комерціалізації (оптимістичний,
реалістичний та песимістичний прогнози).
Таким чином, визначення аспектів методичного оцінювання ОПВ у частині
врахування форм комерціалізації ОПВ є одним з найважливіших і найскладніших
етапів на шляху до комерціалізації, від точності проведення якого безпосередньо
залежить подальший успіх організації. Водночас варто зауважити, що вибір методу
оцінювання ОПВ не має залежати лише виключно від форми комерціалізації, а й
має враховувати унікальні особливості об’єкта інтелектуальної власності, що буде
висвітлено у подальших дослідженнях автора.
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ІМПЕРАТИВИ ФОРМУВАННЯ ТА ДОМІНАНТИ РОЗВИТКУ
ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ У СУЧАСНОМУ
ПАРАДИГМАЛЬНОМУ КОНТЕКСТІ
Досліджено домінанти розвитку цифрової економіки, вказано її ключові
якісні характеристики. Обґрунтовано і розкрито пріоритети та можливості
функціонування Blockchain технології як ефективного інструменту цифрової
економіки для вирішення завдань бізнесу та уряду.
Ключові слова: цифрова економіка, інновації, імператив, парадигмальний
зміст, Blockchain технології.
Наукова думка сучасності націлена на обґрунтування механізмів
формування та інструментів розвитку соціально орієнтованої держави й
економіки, які практично неможливо побудувати з використанням традиційних
теорій і вчень [1, c. 269]. Однак недостатньо дослідженими залишаються
питання щодо розвитку та впровадження цифрової економіки. Сучасні
технологічні перетворення в напрямі становлення цифрової економіки
трансформують
й
інституціональну основу поведінкових
мотивів
дослідників/науковців-інноваторів і суб’єктів господарської діяльності.
Зауважимо, що у теорії наукових досліджень категорій “парадигма” та
“імператив” є взаємозалежними і взаємообумовленими. Імператив походить від
лат. слова “imperativus” – владний, наказовий, що в перекладі трактують як
веління, обов’язкова вимога, наказ, закон, безумовний принцип поведінки,
приведення до визначеного порядку [2]. Призначення імперативу полягає у
визначенні домінантного наукового напряму в конкретних історичних умовах
соціокультурного простору [1, с. 272]. Щодо парадигми, то її в рамках
проблеми дослідження тлумачимо, як базову концептуальну схему (приклад,
зразок), модель постановки проблем становлення цифрової економіки і їх
вирішення, методів дослідження, які є панівними, актуальними й переважають
в науковій сфері сьогодні [3, с. 34]. Поділяємо думку Г. Жаваронкової та
В. Жаворонкова [4] в питанні основних характеристик парадигм, до яких вони
віднесли наступні: функціональність, поширеність, адаптивність, динамізм,
поліваріантність, керованість.
На думку провідного українського науковця О. Завгородньої, “найбільш
активні й плідні пошуки локалізовані на мега- та мікрорівнях перебігу
інноваційних процесів. Зокрема, сучасна еволюційна економічна теорія
681

ПАРАДИГМАЛЬНІ ЗРУШЕННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ ХХІ СТ.
розглядають цифрові технології як атрибут нової економіки незалежно від того,
який епітет використовується в якості її критеріальної ознаки” [5, с. 32].
Вживання цифрової економіки, як нової економіки є неможливим, так як
науково термін “нова економіка” ще “не відбувся”. Це підтверджено тим, що
вона характеризується економістами опосередковано, через сукупність понять
“інформаційна економіка”, “економіка знань”, “постіндустріальна економіка”,
“інноваційна економіка”, “мережева економіка”, “інтелектуальна економіка”,
“сервісна економіка”, “технократична економіка”, “постмодерна економіка”,
“віртуальна економіка”. Таким чином, вихід з термінологічної пастки
дослідники шукали і знайшли в підміні понять. В дослідженнях автори,
заявляючи про прихід “нової економіки”, в кінцевому рахунку говорять про
інноваційну, знаннєву, інформаційну, інтелектуальну економіку [6, с. 29–30].
Вказані терміни не можуть відноситися до розряду синонімів. Між ними
існує кореляція, в певному сенсі вони доповнюють, але не замінюють одне
одного та “не є внутрішньо суперечливими, бо кожен з них відбиває окремий
ракурс (площину) ендогенних зрушень у підвалинах світової економічної
системи” [5, с. 32]. Так, інноваційна економіка, навряд зможе існувати, не
опираючись на інтелект, знання й інформацію. Мережева економіка є формою
організації інформаційно-комунікаційних зв’язків в інноваційній економіці [3,
с. 68–69]. Означення “постіндустріальна” вказує на відомі наслідки
обумовленої інноваціями структурної динаміки глобальної та національних
економік; “інтелектуальна” і “знаннєва” – на реієрархізацію факторів зростання
і визнання інтелектуального ресурсу та результатів його уречевлення
провідними каталізаторами економічної динаміки; “інформаційна” – на
зростання питомої ваги інформаційно-інтелектуального продукту у сфері
ринкового і позаринкового обміну та на збільшення значення нематеріальної
складової національного багатства [5, с. 32].
Різноманітність категорій-замінників демонструє, що суть і особливості
цифрової економіки мають розкриватися із застосуванням вище вказаних
термінів, але не бути її синонімами. Застосування цих синонімів свідчить про
наукову некоректність, беззмістовність, непотрібність і надуманість.
Під здатністю вважатись цифровою економікою необхідно розуміти
властивість економічної системи, яка виявляється в спроможності генерації
цифрових технологій та інновацій усіх типів, у розрізі різних рівнів економічної
агрегації, забезпечуючи при цьому виключно інтенсивний тип розвитку.
До того ж, цифрова економіка в своїй основі має новітні технології та
різного роду новації. Переконанні, що завдяки даній економіці утворюється
новий і особливий, не відомий до нині, світопорядок, який упорядковує роботу
Інтернет-суспільства.
Ключовими комплексними визначниками цифрової економіки вважаємо:
- забезпечення безпеки документації через автоматичне цифрове рішення,
без необхідності для клієнтів звертатися до філій банку;
- можливість використовувати технології Blockchain, з передовими його
сервісами, при цьому переслідуючи мету підвищення і полегшення процесу
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діджіталізація. До того ж зміна даних “заднімім числом” за умови використання
Blockchain технології стає неможливою;
- якісно новий рівень життя населення та якість його життя (характер та
умови праці, освіти, особливості проведення дозвілля, побутові умови,
соціально-психологічний клімат на підприємствах та ін.);
- якість взаємозв’язків та взаємодії між підприємствами, суспільством та
державою (принцип найбільш повного та своєчасного виконання обов’язків
один перед одним, можливості надання нових послуг);
- економія вільного часу індивідуумів в результаті функціонування даної
економіки (“пом’якшення” навантаження на індивідуумів, підвищення рівня
механізації й автоматизації виробництва, системна і комплексна модернізація
та реформування системи охорони здоров’я й української освіти та ін.).
Цифрова економіка є акселератором соціально-економічного життя
суспільства у сучасному світі і здатна стрімко підвищити ВВП країни. Саме
Україна першою у світі запустила електронний державний аукціон на основі
криптографічної технології Blockchain. Blockchain – це спосіб зберігання даних
або цифровий реєстр транзакцій, угод, контрактів. При його використанні
цифрові записи об’єднуються в блоки, які потім зв’язуються криптографічно і
хронологічно в ланцюжок за допомогою складних математичних алгоритмів.
Процес шифрування виконується великою кількістю різних комп’ютерів, що
працюють в одній мережі. Як тільки реєстр буде оновлений і утворений новий
блок, він вже не може бути змінений. Таким чином, підробити його неможливо.
Будь-який користувач цієї мережі має вільний доступ до актуальної версії
реєстру [7].
Дана технологія передбачає децентралізоване зберігання та захист
інформації та може призвести до заміни класичних функцій банків, нотаріусів,
навіть державних, знищити корупцію, забезпечити повну прозорість усіх
процесів та дати величезну конкурентну перевагу країні [8]. Blockchain здатний
забезпечити прозорість, безпеку, швидкість операцій і захист даних. На
сьогодні низка компаній та уряд України експериментують з технологією в
надії знизити корупцію та неефективність своїх ділових процесів [9].
Blockchain – це пілотний проект, що став проривним та інноваційним у
масштабах всього світу для забезпечення повної прозорості найбільшого
державного аукціону України (понад 4,5 млрд грн реалізованих активи). На
першому етапі впровадження Blockchain технології в систему аукціонів
заноситься інформація лише про ставки, їх послідовність і розмір. На другому
етапі фіксується заявка та вноситься вся інформація, яка може міститися в
системі. З’являється можливість перевірки внесеної інформації про себе та
перегляду інформації про інших учасників аукціонна [7].
Світові тенденції 2017 року засвідчують активне використання Blockchain
технології. Так, енергетична компанія Eneres за підтримки японської влади
займається тестуванням можливостей технології Blockchain з метою побудови
цифрової економіки спільного користування в сфері енергетики. Розробники
стверджують, що завдяки технології Blockchain домогосподарства, які
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користуються енергією, що генерується сонячними панелями, зможуть ділитися
надлишками цієї енергії з іншими учасниками мережі за певну винагороду.
У тестовому проекті беруть участь близько 1 тис домогосподарств з міст
Фукусіма, Айдзу-Вакамацу та інших міст префектури Фукусіма. Розробники
покладають великі надії на цей проект, який, за їхніми словами, може “створити
абсолютно нову систему енергопостачання”. В рамках проекту Eneres
співпрацюватиме з компанією-розробником програмного забезпечення, яка
базується в Айдзу-Вакамацу і забезпечує запис даних про транзакції, які
здійснені в мережі Blockchain. Ніяка віртуальна валюта не буде задіяна в
тестуванні, але якщо випробування буде успішним, то воно продемонструє, що
домогосподарства можуть купувати і продавати електроенергію за допомогою
віртуальних валют. У теорії, технологія Blockchain об’єднає всі
домогосподарства, що беруть участь в даному процесі, в “віртуальну
електростанцію” [10].
Окрім того, технологія Blockchain, на базі якої створено криптовалюти,
такі як біткоін, виходить на ринок автомобілів і кар-шерінга. Згідно Reuters, EY,
консалтинговий підрозділ Ernst & Young Global, 30 серпня 2017 року повідомив
про запуск спеціальної Blockchain-системи, яка зробить кар-шерінг для
компаній і/або приватних осіб більш ефективним та зручним. У EY зауважили,
що система, під назвою Tesseract, буде запущена спільно з компанієюпартнером уже до кінця 2017 року. За допомогою Tesseract користувачі
зможуть записувати право власності на автомобіль, графік використання
транспортного засобу, а також обчислювати страхові котирування і т.д. EY – не
єдина компанія, яка має намір впровадити технологію Blockchain на
автомобільний ринок. Дослідницький інститут Toyota Research Institute спільно
з Массачусетським технологічним інститутом працюють над рядом спільних
Blockchain-проектів. Більш того, Toyota досліджує можливості застосування
Blockchain в сфері “розумного страхування” [11].
У швейцарському місті Цузі, відомому за високорозвинену екосистему
кріптовалютних стартапів, запускають цифровий сервіс ідентичності на основі
Ethereum. Урядовці повідомили, що починаючи з вересня 2017 року, будуть
пропонувати цифровий сервіс ідентичності через новий додаток, що об’єднує
ідентичність і крипто-адреса користувача. Місцеві жителі отримають
можливість зареєструватися та пройти перевірку міською владою. З точки зору
технологічної підтримки, додаток буде працювати на базі платформи
ідентичності uPort, яка була створена ConsenSys, стартапом ti&m і
Університетом економіки міста Люцерн [12].
Приведений нами досвід розвинутих країн світу засвідчує, що подальші
дослідження варто здійснювати в напрямі розробки концепції цифрової
економіки в українських реаліях.
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РОЛЬ МЕДИАСРЕДСТВ В ПРОЦЕССЕ
ФИНАНСОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБЩЕСТВА
Исследования, которые определяют уровень финансового образования,
показывают, что уровень финансового образования в стране ниже среднего.
Важнейшей задачей для решения проблемы является правильная политика
Национального банка Грузии по проведению процесса финансового
образования.
Приводятся методы, которые следует использовать для
повышения финансового образования.
Ключевые слова: медиасредства, финансовое образование, процент,
банк, информация.
Грузия стоит в ряде развивающихся стран. Соответственно, ее
финансовый сектор развивается параллельно развитию страны. В Грузии
недостаточно исследований для определения уровня финансового образования.
Все они ясно показывают, что уровень финансового образования в стране ниже
среднего. В этом отношении важны мероприятия действующих СМИ в Грузии.
Порталы для печати, радио, телевидение и интернет-порталы могут
способствовать распространению такой информации, насколько это возможно.
Опрос, проведенный в Имерети, показал, что население страдает от
отсутствия финансового образования, отсутствия информации о финансовых
транзакциях и рисках, и поэтому неудивительно, что много недовольных
людей, которые пошли на риск бессознательного. Это прямо указывает на
меньшую заинтересованность средств
массовой информации указанной
тематикой. К этому добавляется и то, что большинство коммерческих банков и
микрофинансовых организаций, работающих в Грузии, пользуются низким
финансовым образованием 52% - ов населения страны.
Важнейшей задачей для решения проблемы является правильная
политика Национального банка Грузии по проведению процесса финансового
образования в обществе, а главное - деятельность грузинских СМИ,
максимальное участие в постоянном освещении этих тем. В этой связи следует
отметить газету «Резонанс», которая и на интерпортале имеет специальный
отдел «Экономика / Бизнес», где заинтересованные читатели знакомы с циклом
статей, связанных с этим вопросом, и способствуют образованию читателей
«Резонанса» по финансовым вопросам. Однако этого недостаточно.
Необходима заинтересованность и других медиосредств этим вопросом [1].
Программы финансового образования, как основной составляющий
формирования финансовой политики, внедряются во всем мире. Основной
причиной этого является доведение риска до минимума, повышения
686

МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
конкурентоспособности в финансовом секторе и повышение осведомленности
потребителей во избежание потери доверия к финансовым учреждениям в
будущем.
В целях изучения уровня финансового образования в Имеретинском
регионе мы разделили респондентов по возрасту 18-25 лет; 26-50 и 51-65.
Показатель обслуживания клиентов банка высок среди людей среднего
возраста, большинство из которых являются клиентами микрофинансовых
организаций, где есть место ростовщичеству, а подростки в основном
пользуются онлайн-кредитами. Согласно сравнительному исследованию
населения, уровень финансовое образованиянизкий у людей всех возрастов.
96% респондентов не читают контракт, они ориентируются только на график,
предусмотренный кредитным соглашением.Большинство клиентов не знают,
что есть, и тем более, как работает единственное кредитное бюро в Грузии «Кредитинфо Грузия», которое является субъектом деятельности по
генерированию/управлению кредитной информацией, выпуску и выдаче
кредитных отчетов/репортов [2]. Это еще одно доказательство того факта, что
обществу нехватает информации для финансового образования. Подобно
другим структурам, роль средств массовой информации не достаточно
выполнена.
И все же, как измеряется уровень финансового образования? Это делается
посредством исследований, в которых рассматриваются вопросы о сложном
проценте, реальной процентной ставке и диверсификации рисков. В основном
это касается познаний потребителей финансовых услуг, важно учитывать
компетенцию занятых в финансовом секторе. Насколько хорошо
информированы эти люди, а также о том, насколько хорошо они в состоянии
дать полную информацию своим клиентам. К сожалению, в этом отношении
картина не завидная. Сотрудник в финансовом секторе не знает, что такое
транзитная операция, рынок Форекс и т. д.
Для устранения недостатков, зафиксированных в финансовом
образовании, важны несколько апробированных методов повышения
финансового образования и осведомленности общества. Центральные банки, а
также государственные учреждения и частный сектор заинтересованы в этом
вопросе во всем мире. Эта проблема в Грузии стоит остро. Важно, чтобы
подростки еще в школе получали элементарное финансовое образование, чтобы
какую бы профессию они не выбирают, им легко было бы понять впоследствии
текущие финансовые проблемы и принять соответствующие оптимальные
решения. На основе статистических данных, опубликованных в 2016 году, 65%
выпускников школ не имеют достаточного финансового образования [3].
Изучение финансовых вопросов должно проводиться с раннего возраста
и должно продолжаться всю жизнь. Мероприятия по финансовому
образованию должны быть доступны по многим каналам и разным жизненным
ситуациям. Здесь подразумевается получение образования как в средних
школах, с помощью разнообразных тренингов, а также путем развития
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различных веб-сайтов и других открытых и легко доступных каналов [4]. Но
доля средств массовой информации в этом процессе огромна.
Речь идет о возможности внесения «финансовой грамотности» в базовый
уровень национального учебного плана, как это делается Великобритании.
Этот компонент станет важной частью гражданского образования, и учащиеся
будут изучать различные проблемы, связанных с банками [5].
Следует отметить, что Национальный банк с целью повышения
финансового образования разработал образовательный проект и будущим
представителям малого бизнеса и потенциальным домовладельцам предложил
информативные и легко читаемые две брошюры с целью повышения их
финансового образования. Публикация «Получите лучшее финансовое
решение» учит пользователей реалистичной оценке рисков, связанных с
кредитами в иностранной валюте. Брошюра предназначена в первую очередь
для представителей малого бизнеса и предлагает практические и простые
рекомендации для повышения их бизнеса.
Кроме того, в публикации представлены реалистичные примеры и
рекомендации грузинского бизнеса о том, как определить, насколько
оптимальным решением является заимствование иностранной валюты для
бизнеса. Брошюра сопровождается тремя практическими моделями –
денежными потоками, коэффициентами обслуживания долга и балансовыми
моделями, которые помогут малым предприятиям принимать более правильные
решения.
Согласно стратегии финансового образования достижение цели должно
проходить в нескольких направлениях. Среди них первое – это повышение
знаний о финансовом образовании. Вышеупомянутое поможет повысить
информированность общественности о важности финансового образования, а
также увеличить использование спроса на инициативы в области финансового
образования и использование этих инициатив. Все это должно произойти путем
использования кампаний, связанных с повышением осведомленности,
использованием цифровых средств массовой информации и прямым
маркетингом для распространения информации о доступных учебниках по
финансовым вопросам.
Национальная стратегия финансового образования достаточно подробно
описывает, какие цели она выполняет и какими должны быть последствия. Тем
не менее, это довольно общее представление и редко видны конкретные пути, а
также и то, какие методы следует использовать для достижения реальных
результатов.
Исходя из вышесказанного, мы считаем целесообразным:
1) Материализация любой информации. Как правило, люди лучшую
воспринимают картину или видео. В дополнение к статье, представленной в
письменной
форме
необходимо
использовать
различные
типы
персонализированных видеоклипов, чтобы зрители могли рассмотреть
сравнительно скучный теоретический материал на практическом примере.
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2) Важно создавать различные Start-up программы, которые будут
стимулировать желающих индивидов и побуждать их изучать финансовые навыки,
которые необходимые для функционирования частного бизнеса.
3) Существует потребность в существовании различных консультационных
групп и организаций в социальных сетях, которые дадут компетентные
рекомендации. Например, в Соединенных Штатах такой консультационной
организацией является «Operation Hope», которая работает непосредственно на
среднем уровне развивающихся стран, на тех людей, которые имеют больше
доступа к интернет-пространству и заинтересованы в финансовых вопросах.
4) Должны существовать образовательные игры на финансовые темы, в
которых будут отражены различные виды операций и решений. В мире
существует довольно большой выбор подобных игр, и каждый из них
бессознательно увеличивает вероятность принятия эффективных финансовых
решений в реальной жизни. К ним относятся: Countdown To Retirement", "Landlord
Real Estate", "Adventure Capitalist", "You Are a Bank" ид.р.
5) Очень важно, чтобы государство потребовало от всех финансовых
учреждений предлагать покупателю специальный продукт/услугу, которые будут
максимально понятны для них. Для таких клиентов должены быть
идентифицирован любой вид риска, и на все поставленные им вопросы должен
быть компетентный ответ.[6]
Коммерческие банки довольно пассивны в деле повышения уровеня
финансового образования населения, в Грузии только два банка (TBC банк и
«Банк Грузии») могут «похвастаться» тем, что предпринимаются конкретные шаги
для решения существующей проблемы. Был создан талковый словарь банковских
терминов. Кроме печатной версии, он доступен на веб-сайте www.termini.ge.
В Грузии редко можно встретить финансовые консультативные организации
[7], которые ориентированы на оказание помощи сектору бизнеса и финансовой
поддержке физических лиц.
При работе над данной темой четко выявились проблемы и вызовы, которые
существуют в Грузии, перед которыми стоит наше общество. Люди не имеют
достаточного уровня финансового образования, что прямо демонстрирует
катастрофический объем проблемных
кредитов, лишение ипотечной
собственности, минимальное количество депозитов в банковском секторе,
недоверие к власти во время обесценивания национальной валюты, не
возмещаются страховые потери и т. д. В результате доверие потребителей к
финансовым институтам не так велико и прямо пропорционально экономическому
развитию страны.
Финансовое образование означает финансовое сознание и знания. Оно
подразумевает не только знание финансовых продуктов, учреждений и концепций,
но и финансовые навыки. Этот тип знаний позволяет грузинским потребителям
сотрудничать с таким банковским сектором, который имеет высокую
квалификацию и образование в финансовых вопросах. Для решения данной
проблемы большинство средств массовой информации должны на ней
фокусироваться, что будет способствовать финансовому образованию грузинского
689

ПАРАДИГМАЛЬНІ ЗРУШЕННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ ХХІ СТ.
общества и созданию более совершенного банковского сектора в стране,
приближенного к международным стандартам.
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ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК ФАКТОР СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО
СУСПІЛЬСТВА
Проаналізовано теоретико-методологічні основи теорії людського
капіталу. Охарактеризовано сучасні тенденції впливу людського капіталу на
соціально-економічний розвиток національної економіки в умовах формування
постіндустріального суспільства. Обґрунтовано те, що людський капітал є
вагомим фактором, який впливає на прискорення людського розвитку.
Ключові слова: людський капітал, інвестиції в людський капітал,
соціально-економічний розвиток, постіндустріальне суспільство.
За індексом людського капіталу (Human Capital Index) у 2016 р. розвинуті
країни займали високі місця у міжнародному рейтингу. До десятки країн з
найвищим рівнем цього індикатора увійшли: Фінляндія, Норвегія, Швейцарія,
Японія, Швеція, Нова Зеландія, Данія, Нідерланди, Канада, Бельгія [13, с.4].
Високий рівень соціально-економічного розвитку цих країн забезпечується
завдяки активному інвестуванню у розвиток людського капіталу та розробку і
впровадження нових технологій. Розвинуті країни використовують новітні
знання, досягнення науки і техніки, розвивають систему освіти та охорони
здоров’я. Це дозволило їм не лише підвищити рівень людського капіталу, а й
вийти на вищий щабель цивілізаційного розвитку – формування
постіндустріального суспільства.
Україна за індексом людського капіталу на рівні 78,42 займала порівняно
високе 26 місце серед 130 країн [13, с.4], піднявшись на 5 позицій порівняно з
попереднім роком. За цим показником наша країна обігнала навіть Латвію,
Російську Федерацію, Польщу, Угорщину, Італію, Грецію, Іспанію та ін.
Незважаючи на це, головними проблемами економіки України є низький
рівень оплати праці, міграція висококваліфікованих працівників закордон,
недостатнє фінансування системи освіти, науки, охорони здоров’я та культури.
Теоретико-методологічні та практичні основи дослідження проблем
розвитку людського капіталу у національній економіці в умовах формування
постіндустріального суспільства відображені в працях відомих зарубіжних та
вітчизняних вчених: Г. Беккера, Д. Белла, А. Гальчинського, В. Гейця,
О. Грішнової, Е. Денісона, Дж. Кендрика, С. Кузнеця, В. Семиноженка,
А. Чухна, Т. Шульца та ін.
Метою дослідження є аналіз теоретико-методологічних засад теорії
людського капіталу, характеристика сучасних тенденцій впливу людського
капіталу на соціально-економічний розвиток національної економіки в умовах
формування постіндустріального суспільства.
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В. Петті в праці «Політична арифметика» (1676) першим оцінив внесок
людського капіталу у забезпечення розвитку суспільства. Наукове
обґрунтування теорії людського капіталу було здійснено у 60-х рр. XX ст.
американськими економістами Т. Шульцем і Г. Беккером. Пізніше цю теорію
розвивали Дж. Кендрик, Ц. Гріліхес, Б. Денісон та ін.
Поняття людського капіталу (Human Capital) з’явилося в публікаціях
другої половини XX ст. в працях Т. Шульца [16] та його послідовника
Г. Беккера [10]. За розробку основ теорії людського капіталу їм були
присуджені Нобелівські премії з економіки – Т. Шульцу (1979), Г. Беккеру
(1992). Значний внесок у розвиток теорії людського капіталу також зробив
С. Кузнець, який отримав Нобелівську премію з економіки у 1971 р.
Т. Шульц під людським капіталом розумів знання, навички та здібності
людини, які сприяють зростанню продуктивної сили її праці. Тобто людський
капітал є продуктивним фактором розвитку, який здатний нагромаджуватися і
відтворюватися. Він стверджував, що людський капітал – це форма капіталу,
тому що служить джерелом майбутніх заробітків та задоволень. Зі зростанням
витрат на поліпшення якості робочої сили, вона перетворюється у людський
капітал. Економіст наголошував на проблемах оцінки внеску освіти в
соціально-економічний розвиток, економічної ефективності інвестицій у
людський капітал.
За Г. Беккером, людський капітал – це сукупність набутих знань, навичок і
мотивацій, доцільне використання яких призводить до відтворення та
кумулятивного нагромадження доходів і перетворює людські здібності на
особливу форму капіталу. Інвестуючи в освіту учні та їхні батьки порівнюють
очікувану граничну норму віддачі з дохідністю альтернативних інвестицій.
Таким чином, норми віддачі регулюють розподіл приватних інвестицій між
різними рівнями освіти, а також між сферою освіти загалом та іншими галузями
економіки [1].
Важливим здобутком Г. Беккера є те, що він оцінив економічну
ефективність освіти, порівнявши пожиттєві доходи тих, хто закінчив ВНЗ, і
тих, хто отримав лише загальну середню освіту. Віддачу від інвестицій в освіту
Г. Беккер оцінив як відношення доходів до витрат (у т.ч. альтернативні витрати
– втрачений дохід за час навчання), отримавши приблизно 12–14%
рентабельності [9].
Людський капітал (англ. Human Capital) – це сформований в результаті
інвестицій та нагромаджений людиною певний запас знань, здоров’я,
сформованих і розвинутих продуктивних здібностей, особистих рис і мотивацій
індивідів, що використовуються у економічній діяльності, сприяють зростанню
продуктивності праці і завдяки цьому впливають на збільшення доходів
власника та національного доходу [5].
Людський капітал є міра втіленої у людині здатності приносити дохід. Він
включає вроджені здібності і талант, а також освіту й набуту кваліфікацію [8].
Інвестиції в людський капітал – це витрати на здобуття освіти і підвищення
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кваліфікації, на охорону здоров’я і культуру тощо. Його величину оцінюють за
рівнем потенційного доходу, який він здатний принести.
А.С. Гальчинський зазначає, що «Людський капітал акумулює в собі
сумарні суспільні витрати (держави, фірми та безпосередньо індивіда) на
накопичення знань та навиків упродовж усього життя особи. В широкому
розумінні цього поняття йдеться про інвестиції в людину (освіту,
перепідготовку кадрів, науку, здоров’я, екологію, духовний розвиток, фізичну
культуру, мобільність, формування інтелектуальної власності) і їх суспільно
значущу (у тому числі й економічну) відтворну віддачу» [3, с.431].
С. Кузнець серед факторів розвитку поставив на перше місце достатність
стартового набутого людського капіталу. Адже високий рівень і якість
нагромадженого людського капіталу, необхідні для прискорення інституційних
реформ, технологічного оновлення виробництва тощо. Саме високі рівень і
якість людського капіталу країни, що успішно розвивається, забезпечують її
стабільний тем економічного зростання та підвищення рівня і якості життя
населення [15].
Е. Денісон розробив класифікацію факторів економічного зростання,
зокрема, 4 характеризують внесок праці, 4 – капіталу, 1 – землі і 14 – НТП [7].
На думку Е. Денісона [12], економічне зростання визначається не стільки
кількістю витрачених факторів, скільки їх якістю та зростанням цієї якості. На
перше місце він поставив якість робочої сили [11]. Проаналізувавши великий
масив статистичних даних, що характеризують економічне зростання США за
1929–1982 рр., Е. Денісон емпірично довів, що визначальним фактором
зростання випуску на одного працівника (суспільна продуктивність праці) є
освіта, яка є важливою складовою людського капіталу [11; 12].
Дж.К. Грейсон та К. О’Делл зазначають, що в постіндустріальній
економіці людський капітал є найціннішим ресурсом, значно важливішим, ніж
природні ресурси чи нагромаджене багатство. Саме людський капітал, а не
заводи, обладнання і виробничі запаси, є наріжним каменем
конкурентоспроможності, економічного зростання й ефективності [4, с. 196,
267].
Як стверджує Д. Белл, прогрес суспільства залежить від успіхів у сфері
знань, тобто від прискореного розвитку науки та освіти [2, с.288]. Частка цих
технологічно і соціально важливих сфер (у т.ч. охорони здоров’я) в ЄС у 2016
р. досягла рівня 26,8% [17], а в Україні лише 9,6% ВВП [6]. Про значний рівень
розвитку людського капіталу і соціальну спрямованість країн ЄС свідчить те,
що однією з найбільших серед видів економічної діяльності є частка сфери
обов’язкового соціального страхування, освіти та охорони здоров’я (17,0% ВВП
[17]).
Всесвітнім економічним форумом (World Economic Forum) з 2013 р.
здійснюється рейтингування країн світу за оцінкою розвитку людського
капіталу. Для визначення місця України у міжнародних координатах розвитку
людського капіталу проаналізуємо її рейтинг за індексом людського капіталу
(Human Capital Index). При його розрахунку враховуються складові, які,
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зокрема, характеризують рівень освіти в країні, професійної підготовки,
тривалості життя, працевлаштування і зайнятості [13].
У 2016 р. в Україні чисельність населення працездатного віку скоротилася
до 30,9 млн. осіб, частка зайнятих склала 60,3%, рівень безробіття – 7,2%,
середній вік населення – 40 років, рівень витрат на освіту з держбюджету –
6,7% ВВП. Методика дослідження дозволяє оцінити рівень розвитку людського
капіталу за п’ятьма віковими групами: (до 15 років; від 15 до 24; від 25 до 54;
від 55 до 64; 65 і більше років) та визначити сильні і слабкі сторони в кожній з
них [13].
За кількома параметрами у вищезазначених вікових групах Україна має
високі показники у рейтингу. Сильні позиції нашої країни пов’язані з освітнім
напрямом: 100% населення України здобуває початкову освіту (1 місце), рівень
здобуття середньої освіти (9 місце), рівень охоплення вищою освітою (9 місце).
Крім цього, в Україні відповідність між кваліфікаційними вимогами робочих
місць, які займають працівники, та кваліфікацією цих працівників становить
91,4% (4 місце) [13].
У той же час, Україна значно відстає за важливими якісними складовими,
що характеризують рівень розвитку людського капіталу: рівень грамотності
молоді (37 місце), якість початкової школи (40 місце), якість системи освіти (49
місце), рівень безробіття осіб у віці 25–54 роки (69 місце), рівень безробіття
серед молоді (97 місце). Крім цього, рівень інвестування компаній у навчання і
розвиток своїх співробітників досить слабкий, про що свідчить 68 позиція
рейтингу [13].
Для комплексної характеристики впливу людського капіталу на рівень
соціально-економічного розвитку країни, проаналізуємо залежність між
індексом людського капіталу та індексом людського розвитку.
Підвищення рівня і якості людського капіталу, є важливим фактором
досягнення високого рівня соціально-економічного розвитку країни. Зокрема,
високий рівень людського капіталу в провідних країнах ЄС сприяє розвитку
людського потенціалу.
Так, у 2016 р. Фінляндія з найвищим індексом людського капіталу на рівні
85,86 має високий індекс людського розвитку на рівні 0,895, в Норвегії
показники відповідно становили – 84,64 і 0,949, в Швеції – 83,29 і 0,913, а в
Україні – 78,42 і 0,743 [13, с.4; 14, с.198–199].
Про наявність суттєвого зв’язку між індексом людського капіталу та
індексом людського розвитку (рис. 1) свідчать такі дані однофакторного
дисперсійного аналізу: коефіцієнт кореляції становив 0,905, коефіцієнт
детермінації – 0,819, значення F-критерію Фішера – 7767,6 (при критичному
значенні 3,9), Р-значення близьке до 0.
Це емпірично підтверджує, що одним з визначальних факторів підвищення
рівня людського розвитку країни є забезпечення високого рівня людського
капіталу. Тому в Україні необхідно активно інвестувати у розвиток людського
капіталу, щоб піднятися на вищий щабель соціально-економічного розвитку.
694

Індекс людського розвитку

МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
1

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Індекс людського капіталу

Рис. 1. Залежність між індексом людського капіталу та індексом людського
розвитку країн світу у 2016 р.
Джерело: розроблено автором за [13, с.4–5; 14, с.198–201].
Аналіз теоретичних положень вчених та емпіричних даних показав те, що
людський капітал є визначальним якісним фактором підвищення рівня
соціально-економічного розвитку та ознакою ступеня сформованості
постіндустріального суспільства. Інвестиції в людський капітал дають досить
значний інтегральний соціально-економічний ефект. Одним з найвагоміших
факторів підвищення рівня людського розвитку країни є забезпечення високого
рівня і якості людського капіталу.
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ
Розглядаються
теоретичні
засади
організовування
у
сфері
інтелектуальної власності. Визначається місце організовування в системі
управління інтелектуальною власністю підприємств. Виділяються моделі
організовування в сфері інтелектуальної власності.
Ключові слова: інтелектуальна власність, об’єкти права інтелектуальної
власності, управління інтелектуальною власністю, організовування у сфері
інтелектуальної власності.
Забезпечення ефективного управління інтелектуальною власністю
сучасних підприємств напряму залежить від системного бачення його
складових елементів. Важливе системоутворююче значення належить
організовуванню сфери інтелектуальної власності, спрямованому на
впорядкування проходження життєвого циклу об’єктів права інтелектуальної
власності (ОПІВ), на створення вихідних засад для досягнення цілей набуття і
використання майнових прав на них.
Вивченню теоретико-методологічних засад управління інтелектуальною
власністю, її наукового змісту, генетичних зв’язків та закономірностей
розвитку присвячені праці В. Базилевича, В. Ільїна [1, с. 2]. Різні аспекти
становлення й розвитку економіки інтелектуальної власності, формування
системи її управління розглядаються Г. Азгальдовим, С. Валдайцевим,
М. Вачевським, В. Зіновим, А. Козирєвим, Ю. Коновим, П. Крайнєвим,
В. Кудашовим,
В. Мухіним,
Н. Орловою,
Ю. Суіні,
П. Цибульовим,
В. Чеботарьовим. Науковцями вивчаються питання сутності управління
інтелектуальною власністю, його ролі у забезпеченні інноваційного,
економічного розвитку, робиться акцент на дослідженні формування та
розвитку ринку ОПІВ, міжнародної та національної систем управління
інтелектуальною власністю, реалізації певних функцій управління за етапами
життєвого циклу ОПІВ.
На висвітленні теоретико-методичного підґрунтя організовування у сфері
інтелектуальної власності підприємств зосереджують увагу В. Мухопад [3],
М. Самойленко [4], Т. Соболь [5]. Дослідниками визначається специфіка
формування підсистеми управління інтелектуальною власністю у складі
загальної корпоративної системи управління підприємством, вивчаються
питання розробки механізму управління інтелектуальною власністю на
підприємствах, умов забезпечення його ефективності та її оцінки, з’ясовуються
умови створення та ефективної роботи управлінської команди просування
інтелектуальної власності при різних організаційних структурах управління на
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підприємствах з виділенням окремих функцій управління, досліджуються
особливості організації роботи патентно-ліцензійних служб в різних установах і
організаціях.
Метою дослідження є висвітлення організаційних аспектів управління
інтелектуальною власністю для прийняття ефективних рішень щодо
проходження життєвого циклу ОПІВ.
Розгляд даної проблематики базується на загальній теорії управління, на
розумінні організовування у сфері інтелектуальної власності як однієї з функцій
управління, як свідомого процесу створення такої структури управління, яка
надає змогу його співробітникам спільно працювати для досягнення
поставлених цілей розширеного відтворення та оптимального правового,
економічного, соціального використання портфелю прав на ОПІВ.
Організовування органічно поєднане з іншими функціями управління
інтелектуальною власністю, пронизує весь життєвий цикл ОПІВ. Як вид
управлінської діяльності воно передбачає внутрішнє впорядкування системи
управління інтелектуальною власністю на підприємстві, узгодження діяльності
його суб’єктів. Це функція управління, що забезпечує розподіл і координацію
завдань по створенню, правовому оформленню, захисту, комерційному
використанню ОПІВ підприємства.
Звичайно, специфіка об’єкту управління обумовлює особливості
організовування у сфері інтелектуальної власності, зокрема, багатосуб’єктність
відносин інтелектуальної власності (ставить додаткові вимоги щодо узгодження
інтересів різних учасників життєвого циклу ОПІВ); швидкі темпи морального
старіння ОПІВ (вимоги підвищення оперативності прийняття управлінських
рішень щодо набуття та використання майнових прав на ОПІВ); співіснування
двох ринків інтелектуальної власності: ринку прав на ОПІВ та ринку
результатів комерційного використання цих прав (більш широка сфера
організовування - нематеріальних та втілених знань, врахування різниці у їх
життєвому циклі та циклі управління); ризики недобросовісної конкуренції
(вимоги щодо організації захисту від промислового шпигунства, «патентних
війн») тощо.
Організовування у сфері інтелектуальної власності спрямоване на
встановлення чітких взаємозв’язків між підрозділами підприємства на різних
рівнях управління, розподілу між ними прав, обов’язків, повноважень щодо
здійснення життєвого циклу ОПІВ в межах внутрішнього циклу управління
інтелектуальною власністю та узгодженої взаємодії із суб’єктами зовнішнього
циклу управління, до яких відносяться, насамперед, суб’єкти ринку
інтелектуальної власності та державні інституції.
Важливого значення набуває питання вибору базового моделі
організаційної структури управління інтелектуальною власністю підприємства.
Практика управління демонструє наявність різних видів організації здійснення
операцій з ОПІВ. В основі їх використання – принцип економічної доцільності,
побудований на засадах можливості і необхідності виконання певних функцій
управління інтелектуальною власністю: чи силами організації, чи зовнішніми
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учасниками ринку на умовах аутсорсингу. При цьому, насамперед,
враховується: економічний потенціал підприємства, рівень розвитку його
інтелектуального капіталу, обсяг портфелю прав на ОПІВ, ступінь його
диверсифікації і комерційний потенціал, характеристики відповідного сегменту
ринку ОПІВ, обрана стратегія інтелектуальної власності, рівень її ресурсного
забезпечення та місце в системі стратегічного управління підприємства
загалом.
Найпростішим є вбудований відділ інтелектуальної власності в межах
інших підрозділів підприємства. Вибір даної моделі є доречним при незначному
обсязі портфелю прав на ОПІВ, при започаткуванні і за відсутності досвіду
здійснення операцій по комерційному використанню ОПІВ. Її специфіка –
передача більшості оперативних функцій управління інтелектуальною
власністю за аутсорсинговою схемою у зовнішній цикл.
Формування значного портфелю прав на ОПІВ, збільшення обсягів та
масштабів операцій з правами на ОПІВ обумовлюють необхідність формування
спеціалізованого відділу інтелектуальної власності. У сферу його
відповідальності підпадає здійснення більшості функцій управління
інтелектуальною власністю підприємства. Тобто при даній моделі організації
робиться акцент на внутрішньому циклі управління інтелектуальною
власністю.
Проявом еволюційного підходу в організовуванні сфери інтелектуальної
власності можна вважати створення департаменту інтелектуальної власності та
міжнародних відділів інтелектуальної власності. Департамент притаманний
компаніям, які відвели інтелектуальній власності домінантне місце у
забезпеченні конкурентних переваг на внутрішньому та зовнішньому ринках.
Дана модель має внутрішню ієрархію, побудовану за функціональною ознакою
виділення бізнес-процесів управління інтелектуальною власністю, наприклад,
проведення патентних досліджень, маркетингових досліджень на ринку
інтелектуальної власності, підготовки, оформлення та підтримання прав на
ОПІВ, інвентаризації, оцінки ОПІВ, технологічного аудиту, комерціалізації,
трансферу ОПІВ, ліцензування тощо. Міжнародні відділи інтелектуальної
власності створюються транснаціональними корпораціями для розробки та
реалізації загальної корпоративної стратегії інтелектуальної власності,
оперативного управління портфелем прав на ОПІВ всієї мережі, координації
роботи патентно-ліцензійних відділів філій, дочірніх компаній. При цьому
прослідковується чіткий розподіл функцій управління між міжнародним
відділом материнської компанії (загальне керівництво, «зняття вершків» квазіренти) та іншими підрозділами мережі (доповнюючий, обслуговуючий
характер).
На швидке, гнучке адаптування до змін у мінливому, середовищі
орієнтоване створення в межах підприємств тимчасових колективів,
призначенням яких є ініціювання, підготовка та ефективна реалізація
інноваційних проектів. В якості керівника таких відкритих організаційних
утворень часто виступають фахівець з управління інтелектуальною власністю.
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Саме він забезпечує оперативне залучення у склад проектного колективу
внутрішніх чи зовнішніх спеціалістів для оптимального функціонального
забезпечення проходження різних етапів життєвого циклу ОПІВ. Така
адаптивна організаційна модель управління інтелектуальною власністю
найбільш пристосована до умов інтенсифікації інноваційного розвитку для
забезпечення отримання максимального ефекту від створення і комерційного
використання ОПІВ.
Світова практика демонструє широке розмаїття форм використання
моделей організаційного забезпечення управління інтелектуальною власністю.
Існуючі організаційні форми можна класифікувати за різними ознаками: за
рівнем, характером управління, за цільовим призначенням, за профілем
діяльності, за структурою портфелю прав на ОПІВ, за спектром виконуваних
функцій, за етапами дифузії ОПІВ, за рівнем законності тощо. Особливості їх
застосування залежить від конкретної комбінації факторів внутрішнього,
зовнішнього середовища.
Збільшення масштабів, посилення динамізму, розширення спектру
операцій з майновими правами на ОПІВ посилюють тенденцію розвитку
аутсорсингових форм організації патентно-ліцензійної діяльності. Застосування
аутсорсингу пов’язане з неможливістю чи економічною недоцільністю
самостійного здійснення власниками майнових прав на ОПІВ всього циклу
управління всередині організації. Звернення до аутсорсерів дозволяє підвищити
якість виконання функцій управління за рахунок залученого ззовні досвіду,
фахових компетенцій, ресурсної бази, взаємозв’язків, зекономити час та кошти.
Водночас, залишається ризик витоку різних елементів інтелектуального
капіталу підприємства, втрати керованості процесу створення та
комерціалізації ОПІВ. При позитивному рішенні щодо використання послуг з
управління портфелем прав інтелектуальної власності зовнішніми учасниками
ринку необхідно чітко визначити спектр переданих функцій, кількість
партнерів по аутсорсингу, обсяг вигоди, терміни співробітництва тощо.
Отже, досягнення цілей інноваційного, економічного розвитку за рахунок
розширеного відтворення та ефективного використання портфелю прав на
ОПІВ передбачає створення системи організаційного забезпечення управління
інтелектуальною власністю вітчизняних підприємств. Розгляд її змістовного
наповнення з урахуванням світових тенденцій визначає напрями подальших
досліджень.
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РЕАЛІЇ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ
Розкрито роль освіти у розвитку особистості. Описано основні чинники
формування фахових навичок для майбутнього спеціаліста. Охарактеризовано
основні проблеми та недоліки сучасної освіти у країні. Наведено ключові
орієнтири професійної реалізації людини.
Ключові слова: якісна освіта, професіоналізм, конкурентоспроможність,
моральні цінності, система виховання, самоосвіта.
У класичному розумінні зайнятість людини залежить від її здібностей,
таланту, обдарування, розвинутих комунікативних рис та якісно поданих і
компетентно засвоєних знань у навчальному закладі. Тобто основою розвитку
людини є освіта, отримані вміння та навички, а успішна та ефективна їх
реалізація формує конкурентоспроможного учасника ринку. Незважаючи на
позитивні сторони, освіта у масовому вимірі, на жаль, стала менш якісною, а
переважна більшість випускників вищих навчальних закладів не задовольняє
потреб європейського ринку праці.
Дослідженню даної проблеми присвячені праці багатьох вчених та людей,
яким не байдуже майбутнє молоді та нашої держави. Тему освіти, як головного
чинника формування соціальної структури, подають Н. Аітов, С. Ніколаєнко
[8]; І. Грабовець вивчає роль та місце освіти у соціальному самовизначенні
молоді [5]; демократичні цінності у становленні громадянина розкриті у працях
І. Тараненка [12]; роль студентського самоврядування у навчальному процесі
описує І. Сасімова [11]; значення практики у підготовці спеціалістів з’ясовує
В. Давиденко [6]; питання виховання громадянина, ролі духовних цінностей в
розвитку особистості, її самоосвіти розглядають такі вчені, як: І. Поплужний,
І. Бех, О. Бурлука, О. Корольчук та інші [1, 2, 3, 7].
Але численна кількість публікацій з цієї теми не надає конкретних
рекомендацій модернізації освіти на користь, в першу чергу, тим, хто здобуває
її, починаючи із дошкільних установ і закінчуючи вишами. Немає чіткої
послідовності у взаємозв’язку якості освіти з державним регулюванням сфери
освіти, потребами роботодавців і можливостями ВНЗ України. Тому важливо
на сучасному етапі розробити заходи щодо посилення ролі держави в
підвищенні рівня якості вищої освіти в Україні з урахуванням можливостей
вищих навчальних закладів і потреб роботодавців у кваліфікованих
працівниках.
Без сумніву освіта є засобом відтворення й нарощування інтелектуального,
духовного потенціалу людини, виховання особистості, дієвим чинником
модернізації суспільства, зміцнення авторитету держави на міжнародному
рівні.
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Конкурентне середовище вимагає підготовки висококваліфікованих
спеціалістів з широким світоглядом і вмінням економічно грамотно думати,
аналізувати та прогнозувати. На ринку праці конкурентоспроможним буде той,
хто всебічно осягнув економічні процеси людської життєдіяльності, може
запропонувати прогресивні ідеї, ґрунтовно засвоїв сучасні науки, володіє
новітніми способами сприйняття й передачі інформації, є освіченим та
підготовленим у світоглядному i професійному контексті. Тим більше понад
75% компаній-роботодавців одноголосно виокремлюють головні проблеми
працевлаштування, що полягають у значному розриві між теоретичними
знаннями, які дає вища освіта, та їх практичним застосуванням на роботі і
неготовність працювати у реальному бізнесі з врахуванням об’єктивних
факторів.
До того ж вітчизняні дипломи поки що не визнаються західними
роботодавцями. Хоча останнім часом запроваджуються досить успішні
перетворення та інновації, які наближають українські дипломи до вимог ринку
та західних стандартів: поповнюється перелік можливих спеціалізацій,
здійснено перехід до схеми «молодший спеціаліст-бакалавр-магістр».
Серед основних недоліків державної освіти можна виділити
корумпованість, формальність освіти, а також відтік кваліфікованих фахівців
через низький рівень оплати їх праці. Проте суттєвим недоліком є те, що
вітчизняні стандарти освіти, навіть найкращих вишів країни, не співпадають з
європейськими, а це знижує конкурентну привабливість українських закладів в
галузі вищої освіти.
Звичайно, приємно відзначити, що за рівнем грамотності дорослого
населення Україна входить до 30-ти країн світу і з показником 99,7%
випереджає такі європейські країни, як: Румунія (97,7%), Португалія (95,2%),
Італія (98,9%). Також Україна попереду більшості європейських країн за
коефіцієнтом охоплення вищою освітою – 79,5 %, проти 54,5% у Франції, 66%
в Італії, 60,1% у Латвії, 70,5% у Польщі [10; 14].
Але за даними Центру розвитку корпоративної та соціальної
відповідальності, Україна посідає 74-те місце за рівнем співпраці університетів
та бізнесу у сфері досліджень і розробок, 29-те місце за кількістю вчених та
інженерів. У рейтингу інноваційних країн Bloomberg за 2015 рік Україна
посідає 33-тє місце. За індексом конкурентоспроможності за 2015-2016 роки
Україна на 79-му місці зі 140 країн, за глобальним інноваційним індексом за
2015 рік – на 64-му місці зі 141 країни [13].
При цьому Україна витрачає на вищу освіту чималі в національних
масштабах кошти. У 2016 році держава витратила майже 6% від ВВП. Такі
параметри є одними з найвищих порівняно з країнами Європейського Союзу
(на рівні скандинавських країн). При цьому бюджетні витрати на вищу освіту
становлять близько 30% усіх витрат на освіту [14], з яких 60% припадає на
оплату праці, а у країнах-членах ЄС ця частка становить 66%. Ще 32%
державних видатків йде на фінансування стипендій, а у країнах ЄС – лише 17%.
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Додаткова неефективність такого розподілу випливає ще й з того, що
студентами схильні ставати здебільшого діти із забезпечених сімей, і саме їм
держава виплачує стипендії. За даними опитування GfK «Молодь України»
лише 12% студентів належать до бідних сімей, тоді як серед молоді віком від 14
до 35 років таких виявилося 46% [9].
У бюджеті на 2017 рік розмір стипендій було підвищено, загалом на них
закладено 5 млрд грн, що на 1,5 млрд грн більше, ніж у 2015 році. 4 млрд грн
виділяються МОН на академічні стипендії, а 1 млрд грн – на соціальні
стипендії, які знаходяться у віданні Міністерства соціальної політики [9].
Соціальні стипендії видаватимуться за категоріями без перевірки на
нужденність, а академічні – за досягненнями для найкращих 40-45% студентів.
Через таку систему фінансування та відсутність гнучкості в оплаті праці
українські ВНЗ є численними, але мають слабкі конкурентні позиції у світі.
Звичайно, Україна може «пишатися» високими за світовими мірками
витратами на освіту, які лише зумовлюють більший, ніж в інших країнах,
відсоток людей з вищою освітою, однак не приводять ні до підвищення
показників продуктивності праці, ні до задоволеності роботодавців якістю
робочої сили.
Аномалії у фінансуванні і розвиткові освіти та науки накопичувалися
протягом десятиліть. Бюджетні програми не мають ані сформульованих цілей,
пов'язаних із станом розвитку людського капіталу, ні моніторингу показників їх
досягнення. Причиною є те, що багато років при визначенні витрат на вищу
освіту ігнорувалися демографічні тренди: спад народжуваності, урбанізація, а
також реальні потреби економіки в кадрах з певним набором знань та навичок.
Через відсутність гнучкої реакції на демографічні зміни у сфері вищої
освіти сформувалася низка диспропорцій. Так, кількість дітей у віці 15-19 років
скоротилася протягом 2000-2015 років на 41%, а кількість студентів – на 8%.
У 2016 році за статистикою вступу до ВНЗ потрапили 80% випускників
шкіл порівняно з 50% у 2000 році. Через це існує суттєвий розрив між
вимогами роботодавців та рівнем освіти в Україні. До речі, 30% українців
стверджують, що мають вищий рівень освіти, ніж потрібно для виконання
їхньої роботи [9].
Ще одна диспропорція – протягом 2010-2015 років загальна кількість
студентів скоротилася на 33%, а кількість тих, що навчаються коштом
держбюджету, – лише на 19%. У 2016 році 51% зарахованих абітурієнтів від
загального обсягу навчалися за кошти держави порівняно з 38% у 2010 році.
Кількість студентів на одного викладача, беручи до уваги денну, вечірню і
заочну форми навчання, у 2015 році становила близько 11 осіб, тоді як середній
показник для країн Європи складає більше 15 осіб.
За встановленими індикаторами неможливо з'ясувати, ефективна
держпрограма чи ні, зрозуміти, на що саме витрачаються кошти платників
податків, і чи мають вони цільове призначення. Ці негативні наслідки набули
критичних масштабів і потребують негайної зміни державної політики.
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Ще одним болючим питанням є кількість навчальних закладів у країні. За
даними Державної служби статистики в Україні налічується 803 навчальних
закладів усіх рівнів акредитації та форм власності, у тому числі 325 вищих
навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації та 478 – І-ІІ рівнів акредитації. Із
навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації до державної форми власності
належить 215 та 96 приватної форми власності [15].
З вище наведеного факту бачимо, що за кількістю навчальних закладів
Україна перевершує разом взяті всі європейські вузи. Але їх надмірність не
вирішує проблему, яка полягає в якості надання освіти та отримання фахових
знань. Теперішні роботодавці хочуть бачити у працівникові, крім високого
рівня професійної підготовки, комунікабельність, відповідальність, емоційний
контроль, вірне оцінювання ситуації та вміння приймати зважені оперативні
рішення, готовність до виправданого ризику та здатність будувати
довгострокові стратегічні плани.
Отже, який навчальний заклад може гарантувати якісну освіту із вміннями
та компетенціями, знаннями та практичними навичками, професійними
якостями, готовністю до роботи у жорсткому конкурентному бізнессередовищі? Відповідь: той, який має в наявності висококваліфікований
професорсько-викладацький склад з матеріальними стимулами, потужну
матеріально-технічну базу, новітні технології, інформаційні ресурси, співпрацю
із провідними вузами світу, наукову кооперацію, освітню мобільність, введені
міжнародні кваліфікаційні вимоги щодо конвертованості диплому про освіту, а
також впроваджені технології дистанційного навчання. Такий вуз забезпечить
відповідність
європейському
ринку
праці,
конкурентоспроможність
випускників на міжнародному рівні та престиж української вищої освіти на
фоні європейських країн.
Звичайно, для кожної людини в процесі її діяльності та професійної
реалізації важливим є робота над собою. Тобто мова йде про самоосвіту,
самовдосконалення, самовиховання, самоконтроль, саморозвиток, прагнення
пізнавати і вчитися новому, постійно над собою працювати, бути наполегливим
і старанним у самореалізації.
Як зазначає О. Бурлука, самоосвіта особистості – це специфічна діяльність,
яка вільно здійснюється, забезпечує інформацією, знаннями інші види
діяльності, а також це форма 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 чи предмет [2].
Якісна освіта є вагомим чинником духовного збагачення особистості, її
всебічного розвитку. Фахівець, який здобуває освіту, що базується на
формуванні системи глибинних морально-етичних цінностей, є здатним до
відродження культури та духовності. Саме освіта фокусує суперечливий і
складний характер сучасної епохи, синтезуючи проблеми матеріального та
духовного, суспільного та індивідуального, цивілізаційного та культурного,
національного та загальнолюдського.
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Тому навчальні заклади повинні не тільки випускати спеціалістів високого
рівня, але і виховувати в них особистість з громадянською відповідальністю. До
цього доречними і заключними будуть слова філософа Конфуція: «Якщо знать
дотримується традицій і законів держави, то народом керувати легко».
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ТЕОРЕТИЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ
НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ
Узагальнено погляди авторитетних вчених відносно основних напрямів
розвитку наукових бібліотек у різні часи історичного розвитку суспільства.
Наведено критерії, яким має відповідати наукова бібліотека дослідницьких
університетів для забезпечення ефективного розвитку у відповідності до
сучасних тенденцій науки і техніки.
Ключові слова: теоретичне осмислення, напрями розвитку наукової
бібліотеки, наукова бібліотека, критерії розвитку, дослідницький університет.
Проблемами розвитку наукових бібліотек займалась значна кількість
вітчизняних та іноземних вчених у різні часи історичного розвитку суспільства.
Основною ціллю даного дослідження є теоретичне узагальнення поглядів
авторитетних вчених та виокремлення основних критеріїв розвитку наукової
бібліотеки дослідницьких університетів у сучасних умовах господарювання.
До появ бібліотек у Київській Русі призвели запити суспільства у
задоволенні систематичних інформаційних потреб. Таким першим центром, що
задовольняв дані потреби стала бібліотека у Києво-Печерському монастирі у
1037 році при кафедрі святої Софії [1, с. 15]. У ті часи бібліотеки в основному
створювались, щоб фіксувати і транслювати знання церковного спрямування.
Дана бібліотека була першою книгозбірнею і виконувала значну кількість і
інших функцій, таких, як: книгосховище, музей, архів, видавництво, центр
інтелектуального спілкування і духовного розвитку. Її ідеологом був Ярослав
Мудрий, що відіграв ключову роль у її створенні. Любов Ярослава Мудрого до
читання книг проявилась у консолідації 430 книг, що написали 46 авторів.
Бібліотека Софії була першою у Київській Русі, але не єдиною. Поруч з нею
функціонували такі церковні і монастирські бібліотеки Києва, як: печерська,
іринінська та георгієвська. Другу за величиною бібліотекою у Київській Русі
було створено також у Софійському соборі у Новгороді [2, с. 53].
Фактично у ті часи головним науково-просвітницьким центром традиційно
був Софійський собор. Пізніше у 1071 році виникають монастирські бібліотеки
де було поєднання книгописання, книгосховища і просвітництва. Широко
розвиваються технології перекладів літератури та рукописна техніка, але
кількість текстів і їх тематичні напрями все ще залишались обмеженими, а
переклади в основному мали релігійне спрямування. Фактичний загальний
обсяг книжкового фонду Київської Русі з 988 року до середини XIII ст.
налічував близько 130-140 тис. томів, а у користуванні перебувало 90 тис. книг
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для богослужінь. Всього 10000 церков було забезпечено книгами і 300-500
церков при монастирях [2, с. 55].
Переписування книг при книгописних майстернях у монастирях
приносило значні економічні дивіденди. Справа у тому, що вартість книги у ті
часи була дуже дорогою з огляду на її багате оздоблення, прикраси та ручне
виробництво. Доходило до того, що ціна майже дорівнювала вартості
середнього будинку. Це питання детально дослідила у своїй науковій
монографії доктор економічних наук О.І. Жилінська: «Тогочасна книга
виконувала передовсім представницьку функцію, була пишно оздобленою, для
чого застосовувалися мальовничі мініатюри та коштовні срібні оклади й інші
елементи оздоблень. Отже, книга була результатом діяльності представників не
лише когорти описувачів і палітурників, але й багатьох інших ремесел –
редакторів, перекладачів, художників, ювелірів, тощо…» [3, с. 355].
Виробництво книги належало тільки церковним структурам і довгий час було
великим джерелом для отримання прибутку з продажу. За традицією література
передавалась у спадок давньоруськими князями і вважалась скарбом.
Бібліографічний перелік, що вважається найстарішим (1073 р.) з переписаних у
Києві міститься в Ізборнику, що було скопійовано для князя Святослава
Ярославовича з книги, що виконана у трьох описах рекомендованих і
заборонених книг, створили для болгарського царя Симфона [4, с. 9].
Актуалізація наукових бібліотек в університетській діяльності фактично
відбулось у промові М.Максимовича «Про участі і значення Києва у
загальному житті Росії» приуроченій події заснування Університету св.
Володимира: «…древня Русь ознаменувала себе найщасливішими початками
просвіти, якими і захід сучасний не у всьому може пишатись» [5, с. 148]. Звісно
варто зазначити, ще період у якому за М.Грушевським існував четвертий рівень
освіти для священників і найвищої знаті. У цей період нормування життя
суспільства здійснювала церква, а державотворення ще не мало національних
ознак і перебувало на стадії зародження.
Фактично розвиток бібліотечної сфери формувався під впливом процесів
християнізації і державотворення. Така вікова історія розвитку бібліотек
підкреслює невід’ємну роль використання книг у процесі розвитку суспільства.
Сьогодні, в Інституті рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І.
Вернадського забезпечується збирання та зберігання великої рукописної
спадщини древніх першоджерел з бібліотек часу Київської Русі. Головною
детермінантою розвитку бібліотечної сфери стало необхідність у
високоосвічених мислителях та фахівцях, що у той час займались розвитком
процесів створення державності сучасної України.
Авторитетний вчений економіст, професор В.Д. Базилевич, під час своїх
публічних виступів, завжди переконливо доводить цінність книжки у процесі
становлення особистості як повноцінного дослідника і фахівця обраної
спеціальності. Вирішальна роль першоджерельної літератури забезпечує
традицію передачі безпосередньо істинного знання без часткової зміни її змісту
та акцентів. Такі форми роботи зі студентами Університету активно
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розвивались видатним основоположником освіти і науки у класичному
Київському університеті, відомим вченим, педагогом, професором, державним
діячем і ректором Київського університету Св. Володимира Миколою
Християновичем Бунге.
У фундаментальній науковій праці за редакцією професора
В.Д. Базилевича, що присвячена цій славетній постаті, показується ставлення
М.Х. Бунге до наукових потреб студентства: «…Визначальною рисою
викладення дисциплін в університеті за часів М.Х. Бунге стала активна робота
викладачів зі студентами, самостійна робота останніх» [6, с. 31].
В цій думці знову опосередковано підкреслюється ключове значення
наукової бібліотеки дослідницького університету для розвитку університетської
спільноти. У цьому контексті для забезпечення якісного збереження, передачі і
транслювання наукових знань актуальними залишається створення ефективних
методів і способів систематизації знань. У даному контексті О.О. Сербін у своїх
наукових працях поглиблено дослідив питання розвитку методологічних засад
бібліотечної систематизації наукової інформації. У дослідженнях показано
історичні передумови та сучасні тенденції й напрями еволюції класифікацій
наук; проаналізовано теоретичні й практичні аспекти систематизації як основи
організації знань у контексті оптимізації, уніфікації, класифікації
інформаційних даних; здійснено аналіз основних аспектів створення,
запровадження та використання бібліотечно-бібліографічних класифікаційних
систем крізь призму еволюції класифікацій наук [7].
Відомий науковець зі світовим ім’ям Я. Пелікан, у своїх наукових
дослідженнях зазначає про форми інтелектуальних чеснот, що проявляються у
покликанні вчених розповсюджувати знання через наукові публікації. Таким
чином забезпечується сіяння знання далеко за межі стін Університету і його
призначення розглядається у трьох аспектах: «…покликання університетських
викладачів публікувати результати своїх наукових досліджень; прищеплення
студентам не лише дослідницьких вмінь, але й навичок написання й
оприлюднення наукових публікацій; місія університету як наукововидавничого осередку» [8, с. 208]. Ці три аспекти підкреслюють необхідність
функціонування наукової бібліотеки у дослідницьких університетах для
забезпечення ефективної системи створення та трансляції наукових результатів.
Сьогодні, наукова бібліотека дослідницького університету повинна
відповідати найвищим критеріям розвитку навчальних технологій і методів
наукових досліджень. Тільки у таких умовах вчений зможе комфортно
працювати і показати вагомі результати власних досліджень. Щодо технологій
навчання, то у багатьох провідних університетах світу транслювання знань вже
відбувається у режимі онлайн з широкою аудиторією слухачів. Питання
масового переходу університетів на електронну освіту онлайн розглядаються у
публікації вченого О. Яцуня, який зазначає: «Про популяризацію таких
віртуальних освітніх структур свідчить і той факт, що лише у Великий Британії
із 200 тис. студентів Відкритого університету 170 тис. працюють в режимі онлайн. Динамічно розвивається дистанційний формат навчання і в інших
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державах. Для прикладу, в Німеччині, де кожен другий студент користується
послугами «віртуальних» освітніх установ, у країні реалізується близько 60
проектів у цій царині…» [9, с.41-42].
Отже, питання пошуку ефективних методів забезпечення високого рівня
відповідності вітчизняних наукових бібліотек дослідницьких університетів
України рівню технологічного розвитку суспільства і їх спроможності впливати
на цей розвиток потребує серйозних наукових досліджень і практичного
впровадження. Говорячи про пріоритети розвитку дослідницьких університетів
Ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
Президент Спілки ректорів вищих навчальних закладів України Л.В.
Губерський, зазначив: «Водночас статус дослідницького університету
зобов’язує нас підняти на вищий рівень наукову роботу в університеті»
[10, с.13]. Це беззаперечно підкреслює ключову роль наукової бібліотеки у
стратегічному розвитку дослідницьких університетів.
Сучасні критерії розвитку наукової бібліотеки дослідницьких
університетів вимагають забезпечення: ефективних технологій кодифікації та
передачі інформації, що містить знання; відповідності міжнародним стандартам
наявної інформаційно-технічної інфраструктури наукових бібліотек; рівного
доступу до передових наукометричних баз даних світового рівня; своєчасного
оновлення бібліотечних фондів; проактивної системи обліку відвідувачів та
автоматизації обробки релевантності їх запитів; максимально швидкого і
точного пошуку та доступу до інформації; розвитку суміжних комерційних
послуг, що дають змогу отримати «пакет» інформації узагальненої
професійними фахівцями; створення творчого простору для комфортного
відвідування бібліотеки зацікавленими особами для отримання існуючих знань
і створення нових.
Перспективами подальших досліджень у цьому напрямі є вивчення та
імплементація європейського досвіду у процес розвитку наукових бібліотек
дослідницьких університетів України для забезпечення сповільнення відтоку
кваліфікованих науково-педагогічних кадрів та студентів з високим
інтелектуальним потенціалом. Таким чином, з’явиться можливість
збалансування системи дослідницьких університетів для функціонування в їх
стінах потужних наукових бібліотек, що будуть спроможні відповідати
сучасним імперативам розвитку для якісного забезпечення запитів суспільства.
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ІНТЕГРАЦІЙНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ ТА ЄС
У РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Автором узагальнено особливості формування цифрової економіки за
умов міжнародної економічної інтеграції, напрями інтеграційного
співробітництва та чинники, які знижують його ефекти
Ключові слова: цифрова економіка, єдиний цифровий ринок, інтеграційне
співробітництво
Модель сировинної спеціалізації експорту має обмежений потенціал у
забезпеченні економічного розвитку національної економіки. На порядку
денному – формування нових порівняльних переваг вітчизняної економіки,
диверсифікація експортного потенціалу та забезпечення міжнародної
конкурентоспроможності в умовах прискореного формування інформаційного
суспільства. Можливості для національної економіки відкриває розвиток
цифрової економіки як процесу формування та обробки інформаційних
ресурсів на основі використання ІКТ з метою створення благ та їх обміну. В
сучасних умовах це пов’язано із електронним бізнесом, електронною
комерцією, на основі використання ІТ інфраструктури (програмне
забезпечення, телекомунікації, мережі тощо) та формування цифрового ринку.
За оцінками, економічний ефект тільки від поширення широкосмугового
доступу до Інтернету в Україні оцінюється у додаткових 4-6 млрд євро на рік до
ВВП на кожні 10% нових споживачів [1]. В Україні розвивається цифрова
економіка, проте проблемою є фрагментарний характер процесу та його
недостатні темпи, що формує загрозливу тенденцію відставання від та
периферизації.
Проблемою є і наявність «цифрового розриву» - різного рівня розвитку
цифрової економіки, зокрема такої її складової як електронна інфраструктура.
Так, за даними дослідження ЮНКТАД рівня розвитку eCommerce у країнах
світу, на теперішній час існує значне відставання у рівні розвитку eCommerce в
Україні порівняно з країнами ЄС – країна посідає 63 місце у рейтингу у
порівняні з 51 місцем найслабшої за показниками серед країн ЄС Болгарії (див.
рис.1). У досліджені оцінюється рівень розвитку B2C E‐commerce за індексом,
який враховує частку користувачів мережі Інтернет, частку власників
банківських рахунків, показники захищеності серверів та надійності поштових
послуг. Привертає увагу той факт, що у 2017 р. порівняно з 2015 р. показники
України за цим рейтингом погіршилися. Водночас, цифровий простір ЄС за
цим показником є неоднорідним за рівнем інтегрованості країн та динамічними
показниками, які демонструють різноспрямовані тенденції. Можна виокреми
країни ЄС, які погіршили свої позиції у рейтингу протягом зазначеного періоду
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(Нідерланди, Данія, Естонія, Словенія, Мальта, Чехія, Словаччина, Хорватія,
Іспанія, Португалія, Болгарія) та країни, які покращили. Результати
дослідження свідчать про наявність процесів фрагментації цифрового простору
в ЄС, які пов’язані із відставанням країн Півдня та Східної Європи. Відповіддю
на подібні виклики є ініціатива ЄС щодо поглиблення інтеграційної взаємодії –
формування Цифрового співтовариства. У вересні 2017 р. на самміті Ради ЄС
погоджено створення Єдиного цифрового ринку (Digital Single Market) у 2018 р.

Рис. 1. Місце країн ЄС та України у світовому рейтингу UNCTAD B2C
E‐commerce Index
Джерело: складено за даними [2, р. 17]
Інтеграційне співробітництво, як вид міжнародного співробітництва
суб’єктів мікро- та макрорівні економічної системи в різних сферах економіки,
яке передбачає узгодження та координацію діяльності з метою отримання
синергічних ефектів, може зменшити цифровий розрив між країнами саме за
рахунок синергії. Країни ЄС започаткували процес створення цифрової
економіки на початку 2000-х рр., були розроблені стратегічні плани розвитку
цифрової економіки та налагодження інтеграційного співробітництва між
країнами в цій сфері з метою створення єдиного цифрового ринку та
використання цифрової економіки для підвищення ефективності економіки
країн ЄС, посилення їх міжнародної конкурентоспроможності. Інтеграційне
співробітництво в цифровому просторі передбачає заходи з подолання
цифрового розриву в країнах нових членах ще на передвступному етапі. Так «eEurope 2002 Action Plan», прийнятий у травні 2000 р. передбачав реалізацію в
країнах-кандидатах на вступ до ЄС до 2005 р. Програми створення
національних електронних урядів. Проте тенденції фрагментації цифрового
простору свідчать, що незважаючи на загалом високий рівень цифровізації у
країнах ЄС у порівняні з країнами світу, запроваджених заходів недостатньо.
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Стратегічні підходи до налагодження інтеграційного співробітництва
України та ЄС для розвитку цифрової економіки зазначені в Угоді про
асоціацію України та ЄС. Проте Глава 14 «Інформаційне суспільство» окреслює
заходи загального характеру та визначає серед них, по-перше, розбудову
інфраструктури цифрового простору для налагодження електронного бізнесу в
різних сферах, по-друге, регуляторну конвергенцію для в регулюванні цифрової
економіки, по-третє, співпрацю у наукових дослідженнях [3].
Особливостями інтеграційної взаємодії України та ЄС в сфері розбудови
спільного цифрового простору на сучасному етапі можна визначити:
• превалювання механізмів координації дій у сфері регуляторного
середовища цифрової економіки;
• превалювання технічної допомоги над іншими формами;
• використання механізмів субрегіональної інтеграції на основі схожості
проблем формування цифрового простору.
Спільність проблем та цілей країн з транзитивною економікою посилює
їх зацікавленість у інтеграційній співпраці із залученням ЄС. Започатковані
механізми координації на субрегіональному рівні за участю країн Східного
партнерства – з 2012 року функціонує мережа регуляторних органів
електронних комунікацій країн Східного партнерства. Українським учасником
є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та
інформації. Кoординація регуляторної діяльності здійснюється на основі обміну
інформацією та досвідом з питань регулювання, заходів з гармонізації
національних законодавств відповідно до стандартів ЄС. Відповідно до
стратегії «м’якої» сили ЄС виступає учасником цієї координації, фінансуючи
відповідні зустрічі та надаючи технічну допомогу. Навіть у такій формі
співпраця України та ЄС щодо підвищення інституційної спроможності вже дає
позитивні ефекти на основі цифровізації сфери державних послуг – за
рейтингом ООН E-Government Development Index 2016 (EGDI), у 2016 р.
Україна зайняла 62 місце серед 193 країн, піднявшись на 25 пунктів у
порівнянні з 2014 роком.
Водночас швидкі зміни цифрового ландшафту потребують стратегічного
підходу відповідно до існуючих викликів, та розробки поточних завдань.
Цифрова економіка як системне явище потребує комплексу заходів,
послідовних дій, щоб використати її можливості для формування нового
технологічного укладу, забезпечення економічного зростання на новій
технологічній основі. Виходячи з цього, формується комплекс мереж
координації процесів регуляторної конвергенції (EU4Digital) між країнами
Східного партнерства та країнами ЄС: дослідження в сфері ІКТ, стартапи та
інновації; цифрові навички; трастові послуги та електронна ідентифікація
(eIDAS); кібербезпека та еTrade (із eCommerce, eCustoms і eLogistics).
У липні 2016 р. ЄС запропонував Україні співпрацювати в межах цієї
ініціативи, щоб скористатися перевагами Єдиного цифрового ринку за межами
ЄС та реалізувати свій потенціал у цифровій економіці. Дорожня карта
ініціативи «Гармонізація цифрових ринків», спрямованої на забезпечення
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інтеграції цифрових ринків країн Східного партнерства до єдиного
європейського цифрового простору через реалізацію міжрегіональних проектів
у інформаційно-комунікаційній сфері, запропонована у жовтня 2017 р. на 2-ій
Міністерській зустрічі з питань цифрової економіки ініціативи «Східне
партнерство». На сучасному етапі пріоритетними напрямами визначено:
формування єдиних правил надання телекомунікаційних послуг та
інфраструктури; забезпечення довіри та безпеки в цифровій економіці, захисту
прав її учасників; розвиток еTrade, формування цифрових транспортних
коридорів; формування у широких верств населення цифрових навичок; спільні
дослідження в сфері ІКТ, інновації та стартап-екосистеми; розвиток eHealth [4].
Визначені напрями дозволяють оцінити характер перешкод, які можуть
загальмувати процеси цифрової трансформації національної економіки на
основі інтеграційної взаємодії в європейському цифровому просторі. По-перше,
недостатність інвестиційної активності в сфері цифровізації, яка зумовлена
невисокою якістю інвестиційного клімату для іноземних інвесторів, особливо
такою складовою, як захист прав інтелектуальної власності. По-друге,
відсутність сприятливого середовища для розвитку венчурного підприємництва
в цифровій економіці, низький рівень розвитку відповідних економікоорганізаційних форм мережевої економіки, інфраструктури та регуляторних
стимулів, які складають його екосистему. Фахівці привертають увагу і до
наявності ментальних бар’єрів, які посилюють інституційну дисфункцію у цій
сфері, а значить можуть загальмувати і процеси регуляторної конвергенції,
імплементацію спільних стандартів в сфері цифровізації [5].
Перспективи подальших досліджень полягають у поглибленій розробці
пропозицій щодо заходів подолання існуючих бар’єрів, потребують
дослідження методичні підходи до оцінки проміжних та кінцевих результатів
інтеграційної співпраці в сфері розвитку цифрової економіки.
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ІНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ДОВІРИ ДО ЗМІН
СИСТЕМИ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
Відображено особливості довіри до освітньої системи як економічного
ресурсу. Запропоновано принципи формування показників інституційних змін
системи освіти. Проаналізовано ключові компетенції, необхідні у ХХІ
столітті.
Ключові слова: соціальний капітал, довіра, системи освіти, інституційні
зміни, інституційні показники.
Як передумови сталого зростання і стабільності економіки, дослідники
розглядають існування сучасних і ефективних інститутів. Однак обмеження, що
виникають при спробі затвердити такі інститути в тих країнах, де вони були
відсутні в силу різного роду економічних, правових і політичних причин, часто
закінчувалися невдачею. І поставало питання, що ж, крім інститутів, необхідно
для того, щоб забезпечити сталий розвиток економіки.
Різницю між рівнем розвитку і темпами зростання різних країн пояснює не
тільки стан виробничих потужностей та наявність технологій, а й культура,
цінності та уподобання. Тільки за останні 20 років у економістів з'явилися дані
й емпіричні інструменти, які дозволили тестувати гіпотези щодо освітніх
факторів в економіці [1, 2].
Освітній комплекс суспільства як опосередкований структурний
компонент економічної системи обумовлює економічну ефективність
останнього й зі свого боку сам залежить від цієї ефективності. Важливим
фактором є довіра до освітньої системи та інституційних змін, різних
інституційних практик і процедур. Згідно з Коулманом Дж. довіра набуває
статусу «соціального капіталу», тобто вкоріненості таких відносин, пов'язаних з
очікуваннями, що «інші агенти виконуватимуть свої зобов'язання без
застосування санкцій » [3, с. 123].
Дослідження Нек С. та Кіфер П. показали, що через підвищення рівня
довіри в країні на один пункт, економічне зростання збільшується більш ніж на
0,5 п. [5, с. 1251-1288] Високий рівень освіти індивідів сприяє створенню
самопідтримки клімату довіри, віддача від якого збільшується зі зростанням
середнього рівня освіти в країні. Кумулятивний ефект від освіти присутній в
багатьох видах соціальної взаємодії, враховуючи членство в різних клубах й
організаціях [6].
Зростання середнього рівня освіти не тільки сприяє перерозподілу
соціального капіталу у відповідні групи, але й служить фактором його
підвищення. Так, наприклад, кожен додатковий рік освіти для індивіда
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підвищує його схильність до довіри на 4,4 %, зростання середнього рівня освіти
на один рік в певному регіоні підвищує довіру на 2,4% [6].
Цікаві результати були одержані Натховим Т. Провівши регресійний аналіз
змінних соціальної активності (членство в організаціях, кількість зустрічей на
рік в рамках клубу, робота в громадських проектах та участь у званих обідах)
були зроблені висновки, що освіта індивіда має вирішальне значення у
порівнянні з іншими соціально-демографічними показниками. Коефіцієнти при
відповідних змінних максимальні й приймають значення від 0,23 до 0,71.
Збільшення терміну освіти на один рік призводить до зростання соціальної
активності від 9% (звані обіди) до 14% (кількість громадських проектів) [7, с.
117]. У такий спосіб і зростає позитивний соціальний капітал суспільства, який
сприяє економічному зростанню.
Систематично звертаючись до інституційних змін системи освіти, держава
прагне досягти суспільно важливих результатів, які можуть бути отримані
завдяки інституційній довірі. Інституційна довіра являє собою особливе
джерело сили державної влади й одночасно є показником її ефективності
(неефективності). Влада, яка не користується підтримкою населення, якій не
довіряють громадяни з огляду на системний підхід в принципі нежиттєздатна
(хоча термін життя такої влади досить невизначений).
Якщо суспільство відносно пасивне, результатом явних і прихованих
процесів, орієнтованих на збереження застарілої системи, стає розквіт культури
дводумства, пасивності, конформізму, недовіри й низької самооцінки. Як
результат матимемо низьку конкурентоспроможність на всіх рівнях економіки,
від нано- (окрема людина) до макро- (країна в цілому). Необхідно ввести
обов'язкову експертизу всіх законодавчих актів на предмет впливу їх на
соціальний та людський капітали. Це сприятиме зростанню соціального й
людського потенціалів. При цьому слід зробити акцент на збереження й
розвиток, а в певних випадках і на створення національних наукових шкіл
фундаментальної спрямованості, що дозволяють критично оцінювати
досягнення зарубіжної теорії та виробляти нові методологічні підходи для
подальшої конфігурації української інституційної моделі господарювання.
Розробляючи плани структурної освітньої реформи, треба враховувати
показники якості освіти, які можна виміряти відносно легко та дешево, які
водночас демонструватимуть позитивний для суспільства результат, а також
свідчитимуть, наскільки успішно реалізується освітня політика. Наприклад,
сходинка країни у рейтингах PISA, популярність випускників ВНЗ на ринку
праці та відповідність кількості та кваліфікації випускників вимогам ринку,
місце України у глобальному рейтингу конкурентоспроможності за освітніми
показниками.
Сьогодні випускники університетів і здобувачі вакансій перебувають у
достатньо складних умовах, адже нові технології, високий рівень безробіття в
економіці роблять необхідним здатність претендента до позиціювання себе на
посаду конкурентоспроможним відносно інших претендентів.
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Світовий економічний форум визначив ключові компетенції, необхідні у
ХХІ столітті (табл. 1, версії станом на 2015 і 2020 роки). Очевидно, що саме за
таким напрямком має розвиватися сучасна освіта.
Таблиця
Ключові компетенції, необхідні у ХХІ столітті
У 2015 році
У 2020 році
1. Комплексне розв’язання проблем
1. Комплексне розв’язання проблем
2. Координація з іншими
2. Критичне мислення
3. Управління людьми
3. Креативність
4. Критичне мислення
4. Управління людьми
5. Здатність до переговорів
5. Координація з іншими
6. Контроль якості
6. Емоційний інтелект
7. Здатність оцінювати ситуацію й
7. Орієнтація на надання послуг іншим приймати рішення
8. Здатність оцінювати ситуацію й 8. Орієнтація на надання послуг іншим
приймати рішення
9. Активне слухання
9. Здатність до переговорів
10. Креативність
10. Когнітивна гнучкість
Джерело: [8].
Більшість професійних вакансій на сьогодні відкриті виключно для осіб із
сильними комунікативними навичками (формальними та неформальними),
розвиненою словесністю, презентаційними здібностями. Претенденти з
нечіткою комунікацією (тобто нерозвиненими розмовними навичками), які
відчувають дискомфорт від публічних виступів або презентацій, на сьогодні
схильні залишитися «за бортом» наявних вакансій. «Всесвітня Декларація з
вищої освіти для ХХІ століття: підходи і практичні дії» (UNESCO, 1998)
наголошує на ролі освіти як найважливішої опори прав людини, демократії,
сталого розвитку і миру. Документ фіксує нагальну необхідність переходу від
традиційної лекційно-експертної моделі навчання до педагогіки взаємодії та
співпраці, яка розвиватиметься на основі технологій як невід’ємної частини
життя сучасної людини. Нещодавні дослідження показали, що 83% осіб 15-18річного віку не можуть жити без високошвидкісного інтернету, a 88% щоденно
використовують соціальні мережі [9].
Список використаної літератури
1. Аузан А. А. Социокультурные коды в экономическом анализе // Журнал
Новой экономической ассоциации. – 2013. – № 1(17). – С.173–176.
2. Поведенческие институты рыночной экономики: к постановке проблемы /
В.С. Автономов, А.В. Белянин ... [Текст] ; В.М. Кудров // Общественные
науки и современность. .... Н.И. Иванова. – М.: ИМЭМО РАН – 2016. –
161 с.
720

МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
3. Коулман Дж. Капитал социальный и человеческий // Общественные науки
и современность. – 2001. – № 3. – С. 122–139.
4. Knack, S. Does Social Capital Have An Economic Payoff? A Cross–Country
Investigation / S. Knack, P. Keefer // Quarterly Journal of Economics. 1997. –
Vol. 112, № 4.
5. Knack, S. Does Social Capital Have An Economic Payoff? A Cross–Country
Investigation / S. Knack, P.Keefer // Quarterly Journal of Economics. 1997. –
Vol. 112, № 4
6. Helliwell, J. Education and Social Capital / R. Putnam // Eastern Economic
Journal. – 2007. – Vol.33, No. 1.
7. Натхов, Т. Образование, социальный капитал и экономическое развитие
(обзор основных исследований) /Т. Натхов // Вопросы экономики, 2010. –
№8
8. WorldBank. (2016). The Future of Jobs, Employment, Skills and Workforce
Strategy
for
the
Fourth
Industrial
Revolution.
Retrieved
from http://www3.weforum.org/docs/WEF_FOJ_Executive_Summary_Jobs.pd
f.
9. White, T. (Producer). (2016, June 2016). Generation Z – Why we need to
future-proof
universities. University
World
News.
Retrieved
from http://www.universityworldnews.com/

721

ПАРАДИГМАЛЬНІ ЗРУШЕННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ ХХІ СТ.
О.С. Колтунович, канд. екон. наук,
Незалежний український центр правових
ініціатив і експертиз «Правова держава», м. Київ
ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ В УМОВАХ
ПОГЛИБЛЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Розглянуті
інституційні
передумови
інноваційно-технологічної
модернізації в умовах поглиблення інтеграційних процесів. Запропоновані
пріоритетні напрями інноваційно-технологічної модернізації в умовах
поглиблення процесів регіональної економічної інтеграції
Ключові слова: інноваційно-технологічна модернізація, регіональна
економічна інтеграція, Угода про асоціацію.
В 2014 році Україна, підписавши Угоду про асоціацію з Європейським
Союзом, де-факто обрала європейський вектор економічної інтеграції країни.
Підписавши Угоду про асоціацію керівництво України взяло на себе
зобов'язання перейти на технічні регламенти та стандарти Європейського
Союзу в короткостроковій перспективі. Зокрема, Україні необхідно
запровадити директиви Європейського Союзу в частині водокористування та
охорони навколишнього середовища.
Враховуючи той факт, що у 2014–2017 роках економіка України зазнала
значних втрат, Україна потребує в рамках імплементації європейського
законодавства принципово нових підходів з модернізації та інноваційного
розвитку окремих секторів економіки. Саме середньострокові проекти і
програми інноваційно-технологічної модернізації здатні забезпечити реалізацію
національної стратегії випереджаючого розвитку та виходу на показники країнчленів ЄС. У додатку ХХІХ Угоди про асоціацію між Україною та ЄС,
особливої актуальності має підпункт «Якість води та управління водними
ресурсами, включаючи морське середовище», де визначено заходи і терміни по
гармонізації українського законодавства з відповідними директивами ЄС.
Для України мова йде про 6 Директив: Директива 2000/60/ЄС про
встановлення рамок діяльності співдружності в галузі водної політики (Водна
рамкова директива); Директива Ради 98/83/ЄС про якість води, призначеної для
споживання людиною; Директива Ради 2008/56/ЄС, яка встановлює рамки
діяльності співдружності в сфері політики з морського середовища (Рамкова
Директива про морський стратегії); Директива 91/271/ЄЕС про очищення
міських стічних вод; Директива 91/676 /ЄЕС щодо охорони вод від
забруднення, викликаного нітратами з сільськогосподарських джерел;
Директива 2007/60/ЄС про оцінку і управління ризиками повеней.
Досвід країн ЄС у формуванні процесів інноваційно-технологічної
модернізації бере початок з другої половини минулого століття, коли на
законодавчому рівні сформувались інституційні платформи та кластери
інноваційного розвитку. В рамках вирішення нагальних проблем
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водогосподарського комплексу України, насамперед необхідно переглянути
структуру інвестиційних програм в сторону збільшення обсягів фінансування.
Здійснення адаптаційних заходів в рамках Угоди про асоціацію також
потребують залучення додаткових фінансових ресурсів для переходу на нові
технічні стандарти Євросоюзу. У зв'язку з цим істотно зростає роль
міжнародних інститутів розвитку і донорів при формуванні та реалізації
програм поліпшення водокористування в Україні.
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ПАРАДИГМИ
ІННОВАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Розглянуто етапи формування та розвитку сучасної парадигми
інноваційних досліджень і основні ідеї, що формують її теоретичне ядро.
Розкрито зв’язок інноваційних досліджень з теорією суспільного добробуту та
причини розбіжностей у теоретичній інтерпретації цієї проблеми.
Ключові слова: інноваційні дослідження парадигма, національна
інноваційна система (НІС), наукове знання, економічний добробут.
Незважаючи на те, що після глобальної економічної кризи, яка розпочалася
в 2008 р., світова економіка все ще знаходиться у процесі пошуку «ключових
технологій», що могли б стати основою подальшого довгострокового
економічного зростання, інноватизація економік різних країн продовжує
зростати. Так, у 2015 р.,у порівнянні з докризовим 2007 р., витрати на НДДКР
(у постійних цінах та за паритетом купівельної спроможності) зросли в країнах
ОЕСР з 961 626 млн. долл. до 1 143 005 млн. долл. (що становить відповідно
2,21% та 2,38% їх ВВП), у 28 країнах ЄС – з 288 169 млн. долл. до 346 319 млн.
долл. (з 1,69% до 1,96% ВВП) а у Китаї – з 129 146 млн. долл. до 376 859 млн.
долл. (з 1,37% до 2,07% ВВП) [9]. Отже, і науковий інтерес до проблеми
інноваційного розвитку економіки на всіх рівнях продовжує підсилюватися.
Однак до сьогодні видано не так багато праць, присвяченій історикотеоретичній реконструкції ґенези сучасної інноватики, виявленні її «жорсткого
ядра» і подальших модифікацій. У тих же публікаціях, де ці проблеми
підноситься, недостатньо прослідковується соціально-економічний контекст, у
якому відбувається еволюція інноваційних теорій, та причини розбіжностей їх
окремих положень, що вимагає поєднання політико-економічної методології з
парадигмальним підходом.
В останні роки методологічні засади інноваційних досліджень знайшли
відображення, зокрема, в працях відомого теоретика національних
інноваційних систем Б.А Лундвалла (B.A. Lundvall. Innovation Studies: A
Personal Interpretation of ‘The State of the Art’ [6, c. 21-70]). Фундатором
наукового напряму дослідження інноваційних процесів, як відомо, є Й.А.
Шумпетер, однією з головних заслуг якого є акцентування уваги на явищі
економічного розвитку, який за своєю суттю є процесом порушення рівноваги.
Зазначене явище характеризується дослідником як «творче руйнування»
усталеного техніко-економічного укладу, яке може здійснитися виключно через
«виведення (вже використовуваних десь) виробничих засобів із колообігу [хоча
з точки зору стандартної мікроекономічної теорії вони можуть застосовуватися
оптимально та забезпечувати Парето-ефективність. – О.П.] й перекидання їх на
нові комбінації. Це здійснюють через кредит» [4, c. 80].
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Іншою важливою Шумпетеровою ідеєю є роль підприємця-новатора,
суб’єкта «творчого руйнування», який по-новому поєднує, «перекомбіновує»
засоби виробництва, реалізуючи таким чином свою інноваційну функцію й, у
разі комерційного успіху отримуючи підприємницький прибуток. Визнаючи,
що підприємницьку функцію можуть виконувати і ««несамостійні» працівники
компанії, як-от менеджери, члени ради директорів тощо» [4, c. 82], дослідник
нарікає на згасання підприємницької функції «Що більшою мірою ми можемо
швидко й надійно прораховувати можливий розвиток подій (це приходить із
часом з дедалі більшою раціоналізацією), то менше стає значення цієї функції»
[4, c. 92]. У своїх пізніх працях Й. Шумпетер ще песимістичніший. На його
думку, унаслідок концентрації НТП у рамках великих корпорацій, «навіть
новації зводяться до рутини» [3, с. 171], а підприємців-новаторів поступово
витісняють наймані менеджери, через що «економічна база промислової
буржуазії зрештою зводиться до такої самої заробітної платні, яку люди
отримують за адміністративну роботу...» [3, с. 174]. Подальший розвиток
економіки не підтвердив ці прогнози: як виявилося, великий бізнес, так само, як
дослідницький сектор, і навіть певною мірою органи державної влади,
спроможні ефективно реалізовувати інноваційні процеси кожен на своєму рівні.
Утім, проблема розмивання підприємницького прибутку як центральної форми
капіталістичного доходу дійсно виявилася слушною.
Важливе спостереження полягає і в тому, що інновацію не можна зводити
лише до наукового відкриття чи винаходу: «інновації, що їх належить
втілювати підприємцям не конче мають бути винаходами» [4, c. 95]; а п’ять
означених Й.Шумпетером напрямів інноваційної діяльності [4, c. 75] і сьогодні
доволі багатобічно відображають її зміст. До речі, на ранньому етапі розвитку
інноваційних досліджень ці аспекти часто були ігноровані, оскільки не
вписувалися у лінійну схему інноваційного процесу. Такий підхід, зокрема,
відображений у праці Нобелівського лауреата з економіки К.Дж. Ерроу
«Економічний добробут і розподіл ресурсів для винаходів» (1962).
Основні методологічні засади сучасних інноваційних досліджень були
закладені в період 1970-1989 рр. Р.Р. Нельсоном і С.Дж. Уінтером
(«Еволюційна теорія економічних змін», 1982), К. Фріменом («Технологічна
політика та функціонування економіки», 1987) та ін. Нельсон і Уінтер
категорично відмовляються від «жорсткого ядра» неокласики, стверджуючи,
що «якщо в ортодоксальній теорії наявні технології є постійними вихідними
даними, а правила ухвалення рішень вважаються наслідком максимізації, то в
еволюційній теорії і те й інше трактують просто як віддзеркалення історично
складених на той момент рутин, які управляють діями комерційної фірми» [2, c.
38]. Користуючись при цьому формальним апаратом економічного мейнстриму,
дослідники здійснили спробу формалізувати аналіз прибутку як динамічного
явища та на основі еволюційної методології сформувати модель економічного
зростання. Останнє дало поштовх для появи серії неошумпетеріанських
моделей ендогенного економічного зростання.
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Наступний етап еволюції наукових ідей, що розпочався у 1990-х рр.,
характеризується, на думку Б.А. Лундвалла, гомогенізацією теоретичних
поглядів на інноваційний розвиток [6, c. 42]. Так, більшість дослідників
згуртовується навколо концепту НІС, зазначаючи, що інновація є
інтерактивним процесом, а інноваційна система є глибоко укоріненою у
суспільні відносини та такою, що включає елементи явних та неявних знань,
залежить від успішності постійного навчання та підвищення кваліфікації
працівників [6, c. 42-45].Іншою рисою, яка об’єднує значну частину дослідників
інновацій, є критичне ставлення до засадничих припущень неокласичного
мейнстріму. Б.А. Лундвалл відзначає: «Визначення теоретичного ядра
передбачає …, що інновація може розглядатися як «нова комбінація» більш чи
менш неспівставних [disparate] елементів знання. Чим більш різнорідними є
елементи тим радикальнішою є інновація» [6, c. 33]. Неспівставність створених
знань (особливо наукових) ускладнює їх ринкову оцінку як з боку пропозиції та
витрат (які, через високий рівень невизначеності та ймовірнісний характер
дослідницького процесу, не завжди співставні з результатами), так і з боку
попиту (оскільки неможливо виявити та структурувати споживчі «переваги» на
продукт, можливості комерційного використання якого до кінця незрозумілі).
Саме тому в економічній науці майже не було спроб механічно
розповсюдити підхід «економічного імперіалізму» на інноваційні процеси.
Винятком є теорія «економіки науки» Дж. Р. Уайбла, згідно якої «Прогрес
науки – … результат фокусування обмежених наукових ресурсів і кращих
наукових умів на найкращих наукових теоріях і їх подальших кращих
альтернативах» [10, с. 2]. Діяльність науковця як максимізуючого суб’єкта
«пов’язана з раціональним вибором між конкуруючими сукупностями фактів і
теорій» [10, c. 84]. При цьому прийняття або критика дослідником тих або
інших теоретичних схем здійснюється винятково шляхом зіставлення «вигід» і
«витрат» та максимізації власного добробуту [10, с. 83-95]. Зазначений підхід у
певному значенні може застосовуватися до окремих проявів взаємодії учених у
рамках «нормальної науки» (за Т. Куном), однак продукт такої діяльності
скоріш за все не матиме прикладного значення та не перетвориться на елемент
інноваційного розвитку економіки.
Отже, «поле інноваційних досліджень може наближатися до Кунівської
ситуації, набуваючи характеристик та інститутів «нормальної науки», тобто,
сфера характеризується високим ступенем консенсусу щодо теоретичних
понять і методологічних підходів, а також щодо того, на що повинні бути
спрямовані важливі проблеми дослідження» [8, с. 10]. З цією думкою можна
було б погодитись, якби не наростання поляризації в світовій економіці (так
само, як і всередині ряду національних економік), яке привернуло увагу
провідних економістів до проблем соціально-економічної нерівності. І в цьому
питанні теоретики інновацій мають докорінні розходження.
Наприклад, Б.А. Лундвалл у фокусі інноваційних студій вбачає корені
економічної нерівності переважно у зростаючому в процесі інноватизації
економіки розриві між висококваліфікованою та низькокваліфікованою
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робочою силою [6, с. 53], який згладжується у країнах загального добробуту
(наприклад, Скандинавських) через більш широку участь різних груп
працівників у інноваційному процесі [6, с. 31]. Зовсім іншою є точка зору
професора Сасекського університету М. Маццукато (M. Mazzucato. Smart and
Inclusive Growth: Rethinking the State’s Role and the Risk–Reward Relationship [6,
c. 194-201]), яка знаходить джерело численних економічних дисбалансів у
розриві між носіями ризику (розробниками інновацій: науковцями,
винахідниками, інженерами, венчурними бізнесменами) та отримувачами вигод
від комерціалізації технологічних досягнень (топ-менеджментом корпорацій,
банками, хедж-фондами, венчурними капіталістами) [8, c. 1097-1101]. Усунути
такі провали ринку, на думку дослідниці, може публічний сектор, в якому вона
вбачає головний рушій високоризикованих інвестицій, на відшкодування яки
він (у разі комерційного успіху) має повне право [6, c. 195-197]. Дещо подібні
ідеї виловлювалися раніше М. Болдриним та Д. Левіним, які пропонували
визнати правомірність привласнення частки інноваційної ренти з боку
суспільства загалом, що можна здійснити через реформування патентної
системи у бік «компромісу між суспільним і приватним пошуком ренти», який,
як передбачається, «може спричинити вирівнювання добробуту через зниження
марнотратного приватного пошуку ренти…» [5, c. 153]. Однак згадані ідеї
переважно знаходяться поза увагою економічного мейнстриму, хоча мають
вихід на більш широку тематику – економіку суспільного добробуту.
Представники неокласичної версії інституціоналізму вважають, що і у
сфері «ідей» доцільно інтерналізовувати екстерналії і всіляко мінімізовувати
проблему «безбілетника» (free-rider) у сфері інтелектуальної власності,
викликану приналежністю її об’єктів до категорії суспільних благ [7, с. 18].
Натомість відомий гетеродоксальний економіст У.Дж. Баумоль обґрунтовує
об’єктивну необхідність існування певного рівня екстерналій інноваційної
діяльності. Умовно розділяючи все працююче населення на дві групи: зайняте
(дослідники, винахідники, робітники, підприємці тощо) та незайняте в
інноваційному процесі, Баумоль стверджує, що діапазон Парето-оптимальних
значень суспільного добробуту представлений не однією точкою, а сукупністю
значень між максимумами добробуту двох умовних груп. Співвідношення між
часткою вигод, отриманою «інноваторами» та всіма іншими працюючими може
варіюватися залежно від конкретно-історичних обставин [1, с. 180-182]. На
даному відрізку поліпшення становища економіки та суспільства загалом (за
рахунок розповсюдження нових технологій та більш ефективних методів
виробництва, зростання реальних доходів населення) може значно
перевищувати ступінь погіршення становища «інноваторів» (наприклад, через
менш ретельний захист прав їхньої інтелектуальної власності). Крім того, ця
свідомо спрощена модель не враховує й іншого важливого чинника: внеску
платників податків у підтримку ранніх етапів науково-інноваційного циклу.
Традиційно даний розділ економічної науки вважається не позитивною, а
нормативною теорією, оскільки державне коригування «провалів ринку»
здійснюється відповідно до розповсюджених в даний момент уявлень, «як має
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бути», та призводить до викривлення відносних цін. Однак у випадку з
традиційними товарами ці ціни встановлюються стихійно та свідчать зокрема
про відносну рідкісність цих благ. У випадку ж наукового та іншого знання (яке
є двигуном інноваційного процесу) принцип рідкісності вводиться штучно,
через систему патентного регулювання та захисту прав інтелектуальної
власності. Без цієї умови неможливе широке розповсюдження ринкових
відносин на сфери, якій вони генетично невластиві. Отже, нормативний та
позитивний підходи в цьому питанні невіддільні один від одного, а вплив
інноваційного розвитку на суспільний добробут є перспективною проблемою,
яка може стати однією з центральних у подальших інноваційних студіях.
Таким чином, у сучасних інноваційних дослідженнях існує певний
консенсус щодо необхідності застосування в цій сфері методології, відмінної
від традиційної неокласичної, або, принаймні, серйозна адаптація останньої до
специфічних умов, а саме: повністю чи частково гетерогенного випуску, різниці
у знаннях та уміннях працівників, особливостей Шумпетерового підприємцяноватора, який є не лише обмежено раціональним, але й не завжди вкладається
у рамки максимізаційного підходу. Водночас економічна думка останніх років
усе більшою мірою фокусується не стільки на виробництві й ефективному
використанні інновацій, скільки на проблемах розподілу вигод від їх реалізації,
і тут виникають суттєві розбіжності у наукових поглядах. Таке зміщення
предмета дослідження пояснюється тим, що прибуток підприємця-новатора все
більшою мірою розмивається як економічна категорія, що викликане передусім
ускладненням організаційної структури інноваційного процесу, необхідністю
забезпечення його безперервності, а, отже, й безпосередньої участі у ньому
різноманітних суб’єктів (перш за все, представників дослідницьких установ та
університетів), а також соціалізацією витрат на НДДКР у високорозвинених
країнах при доволі високому рівні монополізації результатів інноваційного
розвитку корпоративними структурами.
Список використаної літератури
1. Баумоль У. Микротеория инновационного предпринимательства /
У. Баумоль, пер. с англ. Ю. Каптуревского; под. ред. Т. Дробышевской. –
М.: Изд-во Института Гайдара, 2013. – 432 с.
2. Нельсон Р.Р. Эволюционная теория экономических изменений / пер. с
англ. М.Я. Каждана / Р.Р. Нельсон, С.Дж. Уинтер. – М.: Дело, 2002. –
536 c.
3. Шумпетер Й.А. Капіталізм, соціалізм і демократія / Й.А. Шумпетер / пер.
з англ. – К.: Основи, 1995. – 528 с.
4. Шумпетер Й.А. Теорія економічного розвитку: дослідження прибутків,
капіталу, кредиту, відсотка та економічного циклу/ Й.А. Шумпетер / Пер.
з англ. В. Старка – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія»,
2011. – 242 с.
728

МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
5. Boldrin M. Rent-seeking and innovation / M. Boldrin, D.K. Levine. – Journal
of Monetary Economics, 51. – 2004. – PP. 127–160.
6. Innovation Studies: Evolution and Future Challenges / ed. by J. Fagerberg, B.
R. Martin and E. Sloth.– Oxford University Press, 2013.– 215 p.
7. Landes W.
The Economic Structure of Intellectual Property Law /
W. M. Landes, R.A. Posner. – Harvard Univ. Press, 2003. – 442 р.
8. Lazonick W. The risk-reward nexus in the innovation-inequality relationship:
who takes the risks? Who gets the rewards? / W. Lazonick, M. Mazzucato //
Industrial and Corporate Change, 2013, № 4 (22), РР. 1093–1128.
9. OECD Statistics [Електронне джерело]. – Режим доступу: stats.oecd.org/
10.Wible J.R. The Economics of Science. Methodology and epistemology as if
economics really mattered / J.R. Wible. – NY: Routledge, 1998. – 271 р.

729
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СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД НАЦИОНАЛЬНОЙ
ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ АЗЕРБАЙДЖАНА
Дается понятие синергетического подхода к развитию НИС,
рассматривается государственная научно-техническая инновационная
политика. Опираясь на «Стратегические дорожные карты», были даны
предложения по развитию НИС, по формированию благоприятной среды для
инвестиций и предпринимательства в Азербайджане, проанализированы
высокотехнологические, наукоёмкие и приоритетные направления данной
сферы.
Ключевые слова: НИС, государственная инновационная политика,
стратегические дорожные карты Азербайджана.
Процессы, происходящие в последнее время как в регионе, так и в
глобальной экономике, резкое сокращение нефтяных доходов, сложная
внешнеэкономическая обстановка продолжают оказывать влияние на
макроэкономическую и финансовую стабильность страны.
В связи с этим, в целях глубокого анализа нынешнего состояния
экономики и подготовки новой стратегии экономического развития для
обеспечения устойчивости осуществляемых в стране реформ Распоряжением
Президента Азербайджанской Республики «О вопросах, исходящих от
утверждения «Главных направлений стратегической дорожной карты по
развитию национальной экономики и ее основных секторов» от 16 марта 2016
года (№ 1897) были даны соответствующие поручения по разработке
«Стратегической дорожной карты». На основании данного Распоряжения
Рабочая группа с участием местных и зарубежных экспертов, опытных
специалистов, консалтинговых компаний и научных организаций, в условиях
плодотворного
сотрудничества
с
функционирующими
в
стране
международными организациями подготовила проекты стратегических
дорожных карт по национальной экономике и одиннадцати основным секторам
экономики. Таким образом, 6 декабря 2016 года Президент Азербайджана
Ильхам Алиев подписал Указ об утверждении «Стратегических дорожных карт
национальной экономики и основных секторов экономики». Стратегические
дорожные карты включают стратегию экономического развития и план
мероприятий на 2016-2020 годы, долгосрочный взгляд на период до 2025 года и
целевой взгляд на период после 2025 года.
Следует также отметить, что ещё четверть века назад, 21 февраля 1994
года, при Президенте Азербайджанской Республики, Гейдаре Алиеве, была
создана Национальная комиссия Азербайджана по ЮНЕСКО. За 23 года связи
между ЮНЕСКО и Азербайджаном расширились и охватывают разные
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области сотрудничества. За это время усилиями Фонда Гейдара Алиева и его
президента, Мехрибан Алиевой, ряд объектов материальной и нематериальной
культуры Азербайджана был включен в почетные списки мировых шедевров
ЮНЕСКО. Кроме того, ЮНЕСКО оказала немаловажную помощь
правительству в пересмотре стратегии и политики Азербайджана в отношении
науки, технологий, инноваций, и как раз таки при подготовке той самой новой
«дорожной карты» относительно соответствующей стратегической области.
В утверждённых Стратегических дорожных картах немаловажное
значение имеют такие аспекты как
развитие инновационных структур
различных форм собственности, поддержка малого инновационного
предпринимательства, выделение приоритетных направлений в инновационной
сфере государственного, отраслевого и регионального уровней на
долгосрочную перспективу, стимулирование развития фундаментальных
исследований в сфере науки и техники, поддержка функционирования и
развития современной инновационной инфраструктуры.
Продумывается
реализация
основных
этапов
инновационной
деятельности, начиная от превращения научно-технических разработок в
инновационный продукт, привлекательный для инвестора, производителя и
покупателя, и заканчивая
освоением их в производстве. Для этого
разрабатываются проекты построения сети технопарков, бизнес-инкубаторов,
инновационно-технических центров в тех регионах Азербайджана, где
сосредоточена инфраструктура, обеспечивающая активизацию инновационного
процесса (Сумгайыт, Пираллахи, Мингячаур, Гянджя и др.).
Одним из информационных центров республики по осуществлению
инновационной политики является функционирующий при Национальной
Академии Наук Азербайджана Центр научных инноваций. Данным Центром
подготовлены
проекты
«Концепции
инновационной
политики
Азербайджанской Республики», «Программа по формированию и развитию
национальной инновационной системы», «Концепция национальной
инновационной системы», проекты закона «О государственной поддержке и
регулированию инновационной деятельности в Азербайджанской Республике».
Для создания правовых, социально-экономических и организационных
условий, обеспечивающих повышение технологического уровня и
конкурентоспособности производства, обеспечения выхода инновационной
продукции на внутренний и внешний рынки, замещения импортной продукции
на внутреннем рынке и перевод на этой основе промышленного производства в
стадию устойчивого экономического роста, обобщённо говоря – с целью
комплексного инновационного развития Азербайджана была принята
Национальная инновационная система. Понятие НИС впервые было
использовано К.Фриманом при исследовании технологической политики в
Японии (1987г). Более подробно НИС впервые рассмотрел в 1992 году
В. Линдбалл в своей книге «Национальная инновационная система»
В последнее же время особенно актуальным становится «Синтез и анализ
синергетических моделей управления социально-экономическими системами».
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Это происходит вследствие того, что все социально-экономические объекты
являются открытыми системами и обладают способностями к самоорганизации
и адаптации, поэтому представляется перспективным подход к управлению
этими объектами через распознавание, анализ, прогнозирование и управление
процессами самоорганизации. И поэтому в Азербайджане применяется
синергетический подход к формированию НИС. Синергетический подход – это
совокупность процессов и принципов, основой которой является рассмотрение
объектов как самоорганизующихся систем. При этом на передний план должны
выйти такие вопросы, какпоказаны на рис.1.

Рис.1.Процессы синергетического подхода
Роль государства – помощь высокотехнологичным комплексам в
подготовке
фундаментальных
знаний
(в
научно-исследовательских
институтах), а также создание инфраструктуры для инновационной
деятельности и выгодной институциональной среды. В рамках этой общей
модели создаются национальные особенности НИС.
В процессе деятельности НИС особое значение имеют организации,
передающие
инновационные
разработки
от
области
знаний
в
производственную сферу. Этого можно добиться путем создания рынка и
структуры инноваций и интеллектуальной собственности.
Для
стимулирования
инновационных
процессов,
согласно
«Стратегической дорожной карте по производству в Азербайджане
потребительских товаров на уровне малого и среднего предпринимательства»,
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применяется пункт о создании в 2017-2018 годах Агентства малого и среднего
предпринимательства (KOS), а также Фонда гарантирования кредитов. Задача
агентства – помощь и защита интересов малого и среднего бизнеса, создание
свободной рыночной конкуренции, поддержка и укрепление экономики страны
в целом. Такое новаторство позволит обеспечить благоприятные условия для
развития конкурентной среды, повысит привлекательность для местных и
иностранных инвесторов, создаст условия для внедрения инноваций, а также
необходимую поддержку малого и среднего предпринимательства, а главное –
стимулирует банковский сектор и экономику в целом.
В свою очередь Фонд, как составляющая часть агентства, внедряет
разнообразные программы по льготному кредитованию. Создание такого
Агентства и Фонда сведет к минимуму количество причин, по которым
предприниматели опасаются следовать своей мечте: создавать свой стартап или
расширять уже существующий бизнес, раздвигая собственные горизонты.
Подводя итоги, отметим, что утверждение «Стратегических дорожных
карт национальной экономики и основных секторов экономики» говорит о том,
что Азербайджан вполне готов решать проблемы совершенно новыми
методами, которые прочно зарекомендовали себя в развитых странах и
исследование ситуации с инновациями дает предпосылки для активизации
инновационного процесса во всех сегментах экономики Республики.
Список использованной литературы
1. Стратегические дорожные карты перспектив национальной экономики
Азербайджана.
2. Концепция развития Азербайджана – 2020: взгляд в будущее.
3. Шукюров Н.С. Современные тенденции и проблемы регулирования
инновационной деятельности в Азербайджане. // «Креативная
экономика», № 6 (66). Июнь 2012.
4. Сергеев В.А. Основы инновационного проектирования. Ульяновск:
УлГТУ2011, 246 с.
5. Официальный сайт Национальной Академии Наук Азербайджана:
www.science.gov.az.
6. Информационное агентство, портал новостей. [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: www.1news.az.

733

ПАРАДИГМАЛЬНІ ЗРУШЕННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ ХХІ СТ.
Г. В. Герасименко, аспірант,
ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана»
ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЯК СУБ’ЄКТ НОВОЇ
ЕКОНОМІКИ: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ОЗНАКИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ
Обґрунтовано значення розвитку високотехнологічного сектора в
координатах нової економіки. Здійснено узагальнення нормативно-правової
бази щодо ознак високотехнологічних підприємств. Виокремлено статистичний
інструментарій ідентифікації високотехнологічного сектора економіки та
високотехнологічної виробничої сфери в Україні. Серед особливостей сутності
та складових інноваційного розвитку високотехнологічних підприємств
зроблено акцент на інтелектуально-креативних людських ресурсах.
Ключові слова: нова економіка, високотехнологічне підприємство,
інноваційний
розвиток
підприємства,
інституціональні
ознаки
високотехнологічного підприємства, інтелектуально-креативні людські ресурси.
Одним з визначальних трендів становлення нової економіки у глобальному
просторі стало зростання сегменту високотехнологічних видів діяльності та
посилення інноваційної спрямованості підприємств. Високотехнологічні
підприємства, як свідчить світовий досвід, демонструють найбільш динамічні
показники розвитку і є лідерами на ринку інновацій. Інноваційний статус
високотехнологічних підприємств відіграє роль одного із факторів посилення
конкурентоспроможності вітчизняної економіки у національному та
міжнародному масштабах. В таких умовах головним джерелом конкурентних
переваг підприємств на світовому ринку стають знання, інтелект, нематеріальні
активи, а успішними є ті підприємства, які продукують нові знання та втілюють
їх у високотехнологічних продуктах і послугах. Відомо, що на частку нових
знань, які трансформуються в технології, обладнання, організацію виробництва,
в економічно розвинених країнах припадає від 70 до 85 % приросту ВВП.
Розвиток високотехнологічного сегменту економіки стає стратегічно важливою
компонентою позитивної економічної динаміки, адже перехід на нові технології,
виробництво високотехнологічної продукції, надання високотехнологічних
послуг супроводжується зниженням витрат та зростанням рентабельності.
Соціальні зиски проявляються, передусім, у покращенні можливостей щодо
зайнятості та створенні таким чином передумов для забезпечення гідної праці на
макро- та мезорівнях [1, с. 78]. Беззаперечним є той факт, що розширення
масштабів високотехнологічних виробництв відіграє роль головного фактора
збільшення обсягів експорту продукції та посилення потенціалу
конкурентоспроможності, а одним з провідних суб’єктів багатовекторної нової
економіки стають високотехнологічні підприємства.
Аналіз наукового доробку та узагальнення нормативно-правової бази
свідчать, що у вітчизняній науці та практиці не сформовано однозначного
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визначення характеристик високотехнологічних підприємств. Як зазначає
О. Є. Джур, основним суперечливим питанням залишається принцип визначення
рівня технологічності, адже серед підприємств є ті, що продукують високі
технології (пряме використання НДДКР – науково-дослідницькі та дослідноконструкторські роботи), і ті, що їх споживають або застосовують (непряме
використання НДДКР). Крім цього розподіл може здійснюватись за
масштабами внеску (наприклад, витрати на наукові дослідження, кількість
учених та інженерів) або за ступенем віддачі (наприклад, кількість патентів).
Кожен з цих підходів передбачає використання відповідної системи показників
або критеріїв, що характеризують певний аспект досліджуваного об’єкта [2,
с. 8]. Наведена теза підтверджує багатоаспектність проблеми визначення
статусу та оцінювання рівня технологічності підприємства.
В науковому середовищі поширеною є думка, що високотехнологічним
промисловим підприємством слід вважати підприємство, яке виробляє
високотехнологічну продукцію, а також здійснює розроблення, розвиток і
виведення на ринок нових продуктів та/чи інноваційних виробничих процесів
шляхом систематичного використання наукових та технічних знань [8, с. 67].
Слід погодитись з Саліховою О. Б., яка вважає поняття високотехнологічності
амбівалентним, пояснюючи, що з одного боку, за ним стоять дійсно передові
науково-технічні рішення, з іншого – лише щось нове та оригінальне. За її
визначенням «висока технологія» − це систематизовані передові знання на
певний момент часу, спрямовані на випуск продуктів чи створення процесу, які
є принципово новими (тими, що не мають аналогів) або новими в певній
області світових знань, застосування яких дозволить мати монопольне
становище на міжнародному ринку або покращити конкурентні позиції того,
хто їх розробляє чи застосовує [10, c. 15]. Так у «Загальнодержавній
комплексній програмі розвитку високих наукоємних технологій» високі
наукоємні технології визначені як технології, що створюються на підставі
результатів наукових досліджень та науково-технічних розробок, забезпечують
виготовлення високотехнологічної продукції, сприяють запровадженню
високотехнологічного виробництва на підприємствах базових галузей
промисловості [5]. Усе викладене дає підставу для висновку, що ключовою
характеристикою високотехнологічності та детермінантою функціонування
високотехнологічного підприємства визнано наукові і технічні знання, які
створюються у процесі використання інтелектуально-креативних людських
ресурсів, а втілення цих знань у високотехнологічних продуктах праці
забезпечує зиски як для підприємства, так і для його працівників.
Результати
опрацювання
«Методики
ідентифікації
українських
високотехнологічних промислових підприємств» [6] дозволяють стверджувати,
що серед ознак високотехнологічного промислового підприємства паралельно з
оцінкою реалізації високотехнологічної продукції та загальною оцінкою
ефективності виробничо-господарської діяльності виокремлено рівень
кваліфікації працівників, що підтверджує значущість людських ресурсів в
успішному функціонуванні високотехнологічного підприємства.
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Акцентуємо
увагу,
що
в
нормативно-правовому
форматі
високотехнологічне підприємство визначається як підприємство, яке виробляє
продукцію із залученням наукових і технічних знань, здійснює розробку з
метою представлення на ринку нової або вдосконаленої продукції та повинне
відповідати таким вимогам:
− наявність у структурі виробництва значної частки високотехнологічної
продукції, яка, у свою чергу, є конкурентоспроможною на відповідному ринку;
− створення та випуск нових видів продукції;
− використання
проміжної
високотехнологічної
продукції
для
виробництва кінцевої продукції;
− застосування високотехнологічних методів виробництва;
− здійснення значних капіталовкладень у дослідження і розробки;
− здійснення значних обсягів інвестицій на техніко-технологічне
переозброєння;
− висока додана вартість;
− висока продуктивність праці [6].
Розглядаючи еволюційні аспекти нормативно-правового середовища
ідентифікації високотехнологічних підприємств, зазначимо, що у 1984 р. було
сформовано перший офіційний перелік, що складався з трьох рівнів
технологомісткості: 1) високий – ДіР-місткість вища за 3 %; 2) середній – ДіРмісткість від 1 до 3 %; 3) низький – ДіР-місткість нижча за 1 % [14].
ОЕСР розроблено перелік високотехнологічних виробництв, поділений на
чотири класи: 1) високотехнологічний: ДіР-місткість вища за 5 %; 2) середньовисокотехнологічний:
ДіР-місткість
від
3
до
5 %;
3) середньонизькотехнологічний: ДіР-місткість від 0,9 до 3 %; 4) низькотехнологічний:
ДіР-місткість від 0 до 0,9 % [11, c. 33].
За положеннями Міжнародного стандартного промислового класифікатора
[12] високотехнологічними визнано шість виробництв з «високою ДіРмісткістю»: повітряні літальні апарати та космічні кораблі; фармацевтика;
офісні рахункові та обчислювальні машини; радіо-, телевізійне і комунікаційне
устаткування; наукова апаратура; електротехнічне обладнання.
Слід зазначити, що до сьогодні статистичний інструментарій ідентифікації
високотехнологічного сектору економіки та високотехнологічної виробничої
сфери в Україні не розроблено. До високотехнологічних галузей, які
виокремлюються за видами економічної діяльності у промисловості з
урахуванням положень класифікації ОЕСР [13], слід віднести виробництво
основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів; виробництво
комп’ютерів, електронної та оптичної продукції; виробництво електричного
устаткування. Серед результатів формування інструментарію дослідження
національної
високотехнологічної
виробничої
сфери
—
перелік
високотехнологічних товарів, гармонізований з єдиним міжнародним
стандартом моніторингу зовнішньої торгівлі високотехнологічними товарами.
Проте, критерії ідентифікації високотехнологічних промислових підприємств
згідно з нормативно-методичними матеріалами [6] дають підставу для висновку
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про головну особливість людських ресурсів високотехнологічного
підприємства – їх інтелектуально-креативний потенціал, втіленням якого
стають інновації як джерело інноваційного розвитку підприємства.
Важливе значення для пояснення сутності інноваційного розвитку має
його трактування з точки зору безперервного руху, що базується на
впровадженні та реалізації інновацій, які зумовлюють поліпшення кількісних та
якісних характеристик діяльності підприємства, забезпечують зміцнення його
ринкових позицій та створюють умови для його прогресивного розвитку [7].
Погоджуючись з вищевикладеним зауважимо, що в такому трактуванні бракує
компоненти щодо створення новинок від генерування ідей до її втілення у
зразках високотехнологічної продукції та процесів. Доцільним є визначення
інноваційного розвитку підприємства як процесу спрямованої закономірної
зміни стану підприємства, що залежить від інноваційного потенціалу цього
підприємства та джерелом якого є інновації, що створюють якісно нові
можливості для подальшої діяльності підприємства на ринку шляхом реалізації
уміння знаходити нові рішення, ідеї та у результаті винаходів [3, c. 256]. В
такому контексті важливо підкреслити значення трудового потенціалу,
втіленого в компетенціях працівників підприємства як здатностях до
продукування та використання продуктових і процесних інновацій.
Варто наголосити про важливість наукового обґрунтування інноваційного
розвитку підприємства не лише з позицій самого інноваційного процесу, але і
тих факторів та умов, які необхідні для його здійснення, тобто наявності
інноваційного потенціалу. Окремі автори дотримуються думки, що
інноваційний розвиток підприємства – це шлях, який базується на поглибленні
поєднання цілей підприємства, його підсистем, цілей кожної особистості, яка
працює в колективі, вдосконаленні її діяльності, вдосконаленні бізнес-процесів
для досягнення загальних стратегічних цілей [4], чим підкреслюється особлива
роль людського фактора у забезпеченні інноваційного розвитку підприємства.
Чимало вчених поділяє погляд стосовно того, що інноваційний розвиток
підприємства має забезпечуватись ефективним комплексним використанням
всіх його компонент. Так, наприклад, М. Рогоза та К. Вергал [9] складовими
цього розвитку вважають інноваційний потенціал підприємства та інноваційний
процес, що на ньому відбувається.
На глибоке переконання автора, в умовах становлення нової економіки
найбільш важливою складовою потенціалу інноваційного розвитку
промислових підприємств слід вважати інтелектуально-креативні людські
ресурси як джерело продукування інновацій. Саме раціональне формування та
ефективне використання такої ресурсної складової в інноваційній діяльності
стає необхідною передумовою успішного інноваційного розвитку. Тому
перспективи подальших досліджень автор пов’язує з опрацюванням механізмів
управління людськими ресурсами високотехнологічних підприємств.
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БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ
Розглянуто існуючі шляхи впровадження Болонської системи у ВНЗ
України. Проаналізовано деякі результати її впровадження.
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впровадження.
Соціально-економічні та політичні зміни в суспільстві, зміцнення
державності України, входження її в світову спільноту неможливі без
структурної реформи національної системи вищої освіти. Пріоритетним
завданням є модернізація вищої освіти відповідно до положень Болонської
декларації, одним з принципів якої є впровадження кредитно-модульного
навчання як новітньої моделі організації навчального процесу.
Процеси європейської інтеграції дедалі сильніше впливають на таку
важливу сферу життя українського суспільства, як освіта. Болонський процес в
Україні офіційно розпочався 19 травня 2005 з підписанням декларації на
Бергенській конференції. Тепер справа стоїть за національним та інституційним
рівнем його впровадження [3].
На сьогодні 45 європейських країн, включно з Україною підписали
Болонську декларацію, яка наголошує на необхідності європейської співпраці у
забезпеченні якості вищої освіти, підвищенні якості підготовки фахівців,
зміцненні довіри між суб'єктами освіти, мобільності, сумісності систем
кваліфікацій, посиленні конкурентоспроможності Європейської системи освіти
[2].
Серед основних положень, які потребують змін, Болонський процес
включає:
 введення двоциклічної освіти;
 впровадження кредитної системи;
 контроль якості освіти;
 розширення мобільності;
 забезпечення працевлаштування випускників;
 забезпечення привабливості європейської системи освіти [1, с. 120].
Протиріччя між європеїзацією українського суспільства і застарілою
інституційною матрицею української системи освіти породжує загострення
суспільних процесів.
Закон є основою впорядкованої взаємодії держави, суспільства і кожного
його члена. Новий закон "Про вищу освіту" має на меті змінити парадигму
освіти в Україні [4, с. 290]. Протягом певного в законопроекті перехідного
періоду з системи вищої освіти вилучено рівень молодшого спеціаліста і
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введено ступінь молодшого бакалавра як скорочений цикл підготовки
бакалаврів [1, с.122].
Вводяться такі ступені вищої освіти: молодший бакалавр, бакалавр,
магістр, доктор філософії, доктор наук. Відповідно до частини 6 та частини 7
статті 5 Закону, науковими ступенями є доктор філософії і доктор наук [6].
Як висновок, необхідно зазначити, що з впровадженням Болонського
процесу в Україні відбувається вплив на всі частини освіти, які туди включені.
Ефект від цих змін зможемо побачити через якийсь проміжок часу, після того
як всі складові пройдуть весь життєвий цикл.
Кінцевою метою є підвищення якості освіти в Україні, що призведе до
посилення конкурентоспроможності наших випускників на європейському
ринку праці, а полегшення працевлаштування, як зазначалося, є одним із
завдань Болонського процесу.
До інституційних розривів необхідно віднести декілька факторів. Серед
яких – історична складова – багато років при визначенні витрат на вищу освіту
не бралися до уваги демографічні тренди, зниження народжуваності,
урбанізація міст, а також реальні вимоги ринку праці.
Через відсутність гнучкої реакції на демографічні зміни у сфері вищої
освіти сформувався ряд диспропорцій.
Так, наприклад, кількість дітей у віці 15-19 років скоротилася протягом
2000-2015 років на 41%, а кількість студентів – лише на 8%. Поступове
скорочення кількості абітурієнтів почалося із запізненням і було дуже
повільним. Таким чином, за останніми наявними даними станом на 2013 рік
вищу освіту отримувало 4/5 української молоді. У 2016 році ситуація не
змінилася, оскільки за статистикою вступу до ВНЗ потрапили 80% випускників
шкіл (порівняно з 50% у 2000 році).
Ще одна диспропорція – протягом 2010-2015 років загальна кількість
студентів скоротилась на 33%, а кількість тих, що навчаються за рахунок
коштів державного бюджету – лише на 19%. У 2016 році більша половина
зарахованих абітурієнтів – 51% від загального обсягу – навчалися за кошти
держави порівняно з 38% у 2010 році. Кількість студентів на одного викладача
(беручи до уваги денну, вечірню і заочну форми навчання) становила близько
11 осіб у 2015 р. (середній показник для країн Європи у 2013 р. – 15,4 особи)
[7].
Можна констатувати, що заклади III-IV рівнів акредитації частіше всього
фінансуються через Міністерство освіти. Рівень державних витрат на вищу
освіту в Україні становить 1,1-1,4% ВВП, тоді як в інших країнах цей показник
нижчий – близько 1% ВВП.
Додаткова неефективність такого розподілу випливає ще і з того, що
студентами схильні ставати здебільшого діти із забезпечених сімей, і саме їм
держава виплачує стипендії.
Таким чином, через діючу систему фінансування та відсутність гнучкості в
оплаті праці, здійснення капітальних видатків тощо, українські ВНЗ є
численними, але мають дуже слабкі конкурентні позиції у світі.
741

ПАРАДИГМАЛЬНІ ЗРУШЕННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ ХХІ СТ.
Список використаної літератури
1. Люта А. В. Сучасні шляхи втілення Болонської системи у ВНЗ України
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕРІВНОСТІ
В ДЕЯКИХ КОНЦЕПЦІЯХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
Проаналізовано
концепції
технотронного,
постіндустріального,
інформаційного, суперіндустріального, інформаціонального, інформаційного
суспільств з метою виділення в них проблеми соціальної нерівності. Визначено,
що основним підґрунтям нерівності в інформаційній економіці стали особисті
якості та здібності індивідів, якість їхньої професійної підготовки та освіти.
Означено, що скоротити нерівність можна за рахунок поєднання
інформаційного суспільства та держави добробуту з врахуванням
національних і культурних особливостей.
Ключові слова: інформаційна економіка, нерівність, держава добробуту.
Постановка проблеми. Сучасною наукою проблема соціальної нерівності
визнається актуальною і такою, що потребує вирішення та активного втручання
з боку держави. На це звертали увагу Т. Пікетті [1] та Дж. Стігліц [2],
підкреслюючи значну і постійно зростаючу диференціацію у доходах населення
розвинених країн. Трансформація сучасного суспільства в інформаційне не
відміняє даної проблеми, а певним чином її трансформує і продовжує
поглиблювати. Тому, вважаємо за необхідне проаналізувати теорії
інформаційного суспільства з метою виявлення запропонованих їх авторами
підходів до трактування нерівності та способів її подолання.
Методологія дослідження. Для отримання обґрунтованих результатів
використовувалися методи структурно-логічного, системного, комплексного і
порівняльного аналізу деяких праць теоретиків інформаційного суспільства.
Новизна. Вперше здійснено спробу комплексно акцентувати увагу на
проблемі нерівності в концепціях інформаційного суспільства та виділити
способи її подолання, запропонованих авторами відповідних теорій.
Результати дослідження. Найчастіше соціальна нерівність проявляється у
вигляді економічної нерівності. Традиційно під економічною нерівністю
розуміється нерівномірний розподіл сукупних доходів (національного доходу)
серед населення, що призводить до розшарування суспільства і формування
кількох соціальних груп чи класів. Крім того, соціальне положення індивіда в
індустріальну епоху більшою мірою визначається наявною в нього приватною
власністю на майно та/або походженням з родини з високим соціальним
становищем. Існує також ряд й інших причин, що певним чином впливають на
суспільне становище: різниця у здібностях, інтелекті, в освіті, вподобаннях, у
становищі на ринку, наявності впливових зв’язків, у відношенні до ризику, а
також різні види дискримінації, штучне заниження вартості заробітної плати,
наявність тіньових джерел доходів, здоров’я тощо [3].
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Відомо, що формування інформаційного суспільства викликає радикальні
зміни практично всіх сфер життєдіяльності людства, в тому числі і соціальної.
Тому в період швидкого поширення інновацій та інформаційно-комунікаційних
технологій з’являється новий тип нерівності – інформаційний, суть якого
полягає у нерівномірності доступу населення до певної інформації в силу
майнових (неможливість придбання технічних засобів та оплати доступу до
Інтернету), практичних (навички користування технічними засобами,
інформаційна культура), освітніх/пізнавальних (різний рівень поінформованості
про певні події, явища, процеси, можливості, ресурси тощо ) причин чи ступеня
відкритості інформації (відкритість професійної, комерційної, таємної чи іншої
інформації, доступної обмеженому колу осіб) і відсутності шансу використати
це для власної вигоди чи реалізації особистого інтересу. Така інформаційна
нерівність виступає одночасно і проявом економічної нерівності, і її причиною.
Подібна несправедливість теж призводить до соціального розшарування
суспільства, що в свій час намагалися дослідити і спрогнозувати теоретики
постіндустріальної концепції, починаючи з середини ХХ століття, та
намагаються пояснити сучасні науковці, вивчаючи реалії інформаційної
економіки.
Перші дослідники нової епохи розвитку людства, котра характеризувалася
зростанням економічної ролі інформації та знання, розширенням сфери послуг
та розвитком автоматизації виробництва, пояснювали звичне соціальне
розшарування необхідністю у висококваліфікованих працівниках, здібності і
навички яких визначаються не майновим становищем, а особливостями та
рівнем національної освіти, творчими здібностями, альтернативним мисленням,
вміннями застосовувати міждисциплінарний підхід до вирішення конкретної
проблеми. Саме тому приділяється значна увага ґрунтовній середній та вищій
освіті. Наприклад, З. Бжезинський, автор концепції технотронного суспільства,
вказує на соціальну нерівність не тільки всередині країни, а на нерівність між
країнами, яку складно буде подолати за умови так званого технічного розриву,
який «являється також розривом в області методів управління економікою і в
системі освіти» [4, с. 41]. На його думку, країни третього світу не мають
можливості дати власним студентам адекватну загальноприйнятому світовому
рівню академічну підготовку і загалом «система освіти в цих країнах зовсім не
відповідає потребам економічного розвитку», а навчання в школах «здатне
завадити незалежному мисленню та росту допитливого та аналітичного образу
думок, який так важливий для розвитку» [4, с. 53]. Тому саме освіта, на думку
пана Бжезинського, може послугувати «відправною точкою для досягнення
соціально рівноправного і політично демократичного багаторасового
суспільства» [4, с. 53]. При чому держава в цьому процесі відіграє не останню
роль. На жаль, ситуація за останні майже 50 років практично не змінилася,
окрім самого розуміння необхідності високоякісної освітньої підготовки.
Інший дослідник інформаційного суспільства, японський професор
Й.Масуда вважає, що нове суспільство, сформоване під впливом технічних
інновацій та розвитку інформаційних мереж, буде взагалі безкласовим і
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безконфліктним, а досягши найвищого рівня свого розвитку, буде обходитися
без політичної еліти та військових і характеризуватиметься демократією участі
високоінтелектуальної і соціальної людини – Homo intelligents з новою
системою постматеріальних цінностей, спрямованістю до створення
«глобальної громадської спільноти» – поліцентрованого, складного,
синергічного, розумного суспільство взаємодопомоги, що керуватиметься
міжнародними організаціями та «ґрунтуватиметься на найрізноманітних
глобальних вільних громадських інформаційних мережах, котрі пересікатимуть
усі національні кордони, суспільством, подібним до живого організму з
системою прямого зв'язку, здатного швидко й динамічно відповідати на зміни в
навколишньому середовищі» [5, с. 356-357]. Проте, як показує реальна
практика формування інформаційно-інноваційної економіки не скасовує
соціальної стратифікації суспільства, породженої в індустріальну епоху
майновим становищем громадян, а лише підвищує динамічний попит на нові
професії з боку комерційних організацій, які заради креативності та
нестандартності мислення працівників готові боротися завищеними сумами
грошових винагород за їхню працю, що і спричинює диференціацію в доходах і
певні соціальні протистояння і невдоволення. Тому вважаємо ідеї пана
Й.Масуди щодо безкласовості і безконфліктності суспільства нездійсненними.
В нових економічних умовах якісна безперервна освіта та саморозвиток
індивідів стають підставою для вертикальної соціальної мобільності та
зростання добробуту. Подібну думку висловив Е. Тоффлер у книзі «Шок
майбутнього» (1970 р.) вказуючи на те, що постійні зміни породжують нові
проблеми і завдання, вирішення яких веде до формування нових знань, які або
розширюють, або закреслюють старі, зменшуючи їх інформаційну цінність, і в
будь-якому випадку спеціаліст має постійно переглядати свій набір уявлень і
кожного дня перенавчатися [6, с. 180], відкривати можливості для
персонального зростання заради збереження особистого рівня матеріального
добробуту. В таких умовах необхідно планувати не професійну кар’єру, а
«послідовність кар’єр» [6, с. 127], оскільки високооплачувана і популярна нині
професія за кілька років може стати незатребуваною. Таким чином, класовий
поділ в надшвидкісному демасифікованому суперіндустріальному суспільстві
змінюється на професійний [7], що характеризується утворенням
інформаційних спільнот, домінуванням освіти і знань, контролем над
інформаційними потоками. Проте безпосередньої відповіді на питання про
наявність економічної нерівності та її зменшення у працях Е.Тоффлера не
можливо знайти, вона криється у контексті: в суперіндустріальному суспільстві
«основні матеріальні потреби людей задоволені», а цілі економічної діяльності
трансформуються і пристосовуються «до нового рівня людських потреб» [6, с.
243-245]. Крім того, Е.Тоффлер вважає проблему безробіття і бідності
штучними з точки зору появи «виробництва-для-споживання» (виховання
власних дітей, ремонт власного даху, пошиття одягу для себе тощо) та політики
стримування міграції населення [7, c. 252]. Крім того, важливе значення в
надіндустріальній економіці буде мати надомна зайнятість (концепт
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електронного котеджу) та робота неповний робочий день, що забезпечить
індивіду більше вільного часу, який він може використати для саморозвитку та
навчання.
Д.Белл в своїй праці «Прийдешнє постіндустріальне суспільство» [8]
відмічає горизонтальну (статусні групи) та вертикальну (ситусні групи)
організацію суспільства, що приходить на зміну звичній соціальній структурі.
Так, вищим класом нового суспільства за престижем сфери зайнятості, на
думку соціолога, стане (1) клас професіоналів, що складається з чотирьох
верств: наукової, технологічної, адміністративної та культурної, а також класи
(2) техніків і напівпрофесіоналів, (3) службовців і працівників торгівлі, (4)
ремісників і напівкваліфікованих робітників. З огляду на професійну активність
та інтереси індивідів, які знаходячись в одній статусній групі можуть
працювати в різних організаціях, Д.Белл пропонує виділяти й ситусні (сферою
застосування професійної діяльності) групи, які в майбутньому будуть зонами
зосередження основних політичних інтересів та визначатимуть меритократичну
державну політику: а) економічні підприємства і комерційні фірми, б) уряд, в)
університети і науко-дослідні інститути, г) соціальна сфера, д) військові.
Щодо питання нерівності Д.Белл вважає техніку засобом підвищення
життєвого рівня і основним механізмом зменшення нерівності [8, c. 254], а
також акцентує увагу на необхідності особистих досягнень працівника.
Найбільш активно, на нашу думку, досліджував проблему соціальної
нерівності в новому суспільстві автор концепції інформаціональної економіки
— М.Кастельс. На сторінках своєї трилогії він зазначав про наявність в
інформаційних суспільствах нерівності, яка походить «не стільки із їх
[інформаційних суспільств] відносно покращеної професійної структури,
скільки із виключень і дискримінації, що має місце всередині робочої сили і
навколо неї» [9, c. 215], маючи на увазі самозайнятість та інші змішані види
зайнятості (наприклад, неповний робочий день, сумісництво, сучасний
«фріланс», неформальну форму зайнятості тощо). Напружені взаємовідносини
між класами визначається одночасним зростанням верхівки структури і дна
соціальної шкали, що стає результатом трьох явищ: диференціації між
високопродуктивною працею і спадковою замінною працею, індивідуалізації
праці і поступового занепаду держави загального добробуту, а також
зростанням соціального виключення, як «розриву між «людьми як людьми» та
«людьми як робітниками/споживачами» [9, c. 499]. І ця тенденція до нерівності
і соціальної поляризації не є вироком, а може бути прорахована і відвернені
цілеспрямованою адаптивною державною політикою, оскільки «інформаційний
капіталізм» по своїй природі є динамічним та схильним до розшарування
суспільства.
Свої ідеї щодо перспектив подальшого існування держави добробуту в
умовах інформаційної економіки розвинув у співавторстві в іншій праці,
присвячену дослідженню моделі інформаційного суспільства у Фінляндії, коли
держава взяла на себе зобов’язання забезпечити населення країни якісними
безкоштовними освітою, медичними послугами та соціальним захистом. Таким
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чином, матеріальний добробут кожного не залежить від рівня його доходів [10,
c.92-94], даючи можливість індивіду реалізувати свої здібності за власним
бажанням, що вирішує проблему доступності вищої освіти для дітей із бідних
сімей. М. Кастельс підкреслює винятковість фінської моделі інформатизованої
держави добробуту, яка успішно поєднує особливості двох взаємовиключних
концепцій та динамічно вирішує їх протиріччя (необхідність зростання
продуктивності, конкуренції, підвищення податків тощо).
Отже, в інформаційній економіці соціальна стратифікація в своїй основі
має більше професійний та освітній характер поділу суспільства
(кваліфіковані/некваліфіковані чи освічені/неосвічені працівники). Не
дивлячись на те, що концепції інформаційного суспільства були розроблені
вченими-соціологами і в них неодноразово згадувалося питання нерівності,
проте дослідниками практично не було чітко окреслено заходів щодо
можливостей зменшення економічної нерівності. Засобом скорочення
нерівності в інформаційному суспільстві стає якісна академічна освіта в
поєднанні з талантом, особисті здібності та достоїнства, що може бути
забезпечена державою добробуту, враховуючи національні особливості кожної
країни.
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ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ТЕОРІЇ
ІНФОРМАЦІЙНОЇ АСИМЕТРІЇ
В умовах сучасного розвитку економічних відносин невпинно зростає роль
інформації як одного із основних інструментів ведення конкурентної боротьби.
Інформаційна асиметрія як нерівномірність розподілу між суб’єктами
економічних відносин інформації, необхідної для здійснення господарської
діяльності, є невід’ємним явищем сучасного ринкового середовища, що має
суттєвий вплив, призводить до значного деформування конкурентних відносин
та монополізації економіки в цілому.
Ключові слова: інформація, інформаційна економіка, інформаційна
асиметрія, конкуренція, конкурентні відносини.
Глобалізація, трансформація економічних процесів, ріст впливу великих
транснаціональних корпорацій та інформатизація суспільства призвели до
неактуальності класичних економічних моделей і стали поштовхом до розвитку
зовсім іншого, нового, напрямку економічної теорії. Серед них основне місце
посіла теорія інформаційної асиметрії.
Інформаційною асиметрією загально прийнято вважати ситуацію, що
склалася на ринку за якої один суб’єкт господарювання володіє значно
більшою інформацією про товар, що пропонується на ринку ніж інший. Тобто
це ті обставини за наявності яких не працює «невидима рука ринку», так званий
провал (фіаско) ринку.
Першими хто звернув увагу на зростаючу роль інформаційної асиметрії на
конкурентні відносини на ринку стали Дж. Акерлоф, М. Спенс та Дж. Стігліц, за
що їм у 2001 році було вручено премію імені Альфреда Нобеля.
Загальна ідея, що простежувалась в працях вчених-економістів
стверджувала, що класична парадигма конкурентної суспільної рівноваги, яка
була запропонована попередниками вчених не враховує існування шоків та
непередбачених обставин тому не може бути застосована в реальності.
Для прикладу вчені наводили різноманітні ринки. Так, Дж. Акерлоф у
своїй праці «The Market for «Lemons»: Quality Uncertainty and the Market
Mechanism» («Ринок лимонів: невизначеність якості та ринковий механізм»)
1970 року наводить приклад ринку уживаних авто. Цей вибір, за словами автора
не характеризує актуальність існування проблеми асиметричності інформації
саме на цьому ринку, проте є найбільш наглядним та зрозумілим для
пересічного читача.
У своїй праці вчений умовно поділяє автомобілі на дві категорії нові,
уживані та хороші та уживані та погані (або ж так звані «лимони»). Новий
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автомобіль може бути хорошим, але і може бути «лимоном», відповідно те ж є
характерним і для авто, які вже були в користуванні.
Купуючи нове авто індивід не знає, яке саме авто він купує – хороше чи
«лимон» адже імовірність того, що дане авто може мати як хорошу, так і
недуже якість однакова.
В свою чергу власник авто, який користувався ним протягом певного часу
є більш проінформованим, а тому може дати вже більш коректну оцінку його
якості і ця нова оцінка є більш конкретною та точною, ніж оцінка потенційного
споживача. Таким чином, виникає асиметрія доступної інформації, оскільки
продавець володіє значно більшою інформацією про якість зазначеного
автомобіля. В той же час, і хороші і погані авто все одно мають продаватись по
однаковій ціні адже споживач не в силі відрізнити їх. В результаті, власник
хорошого авто знаходиться в неприбутковій для нього ситуації адже він не
тільки не може продати своє авто за відповідною його якості ціною, а й не може
навіть отримати очікувану вартість свого нового транспортного засобу.
Споживач, за ціною, за яку він очікував придбати хороше авто – отримує
«лимон». В результаті виграє лише власник «лимона», який продає своє авто за
ціною, яка є значно більшою чим та, що відповідає його якості і в результаті
може придбати авто імовірна якість якого є вищою. Зазначена ситуація може
продовжуватись до того моменту, коли погані авто повністю витіснять хороші і
ринок зовсім перестане існувати [1, c.488-490].
М. Спенс у своїй праці «Job market signalling» («Сигнали на ринку праці»),
яка побачила світ згодом за працею Дж. Акерлофа у 1973 році описує поняття
інформаційної асиметрії на прикладі так званих ринкових сигналів. Ринкові
сигнали, за трактуванням вченого – це так звані «знакові об’єкти» сутність
існування яких полягає у тому щоб стійко переносити інформацію в стані
ринкової рівноваги від продавців до покупців або від тих хто володіє більшою
кількістю до тих, хто володіє меншою кількістю інформації.
Для прикладу вчений наводить ситуацію, що є характерною для ринку
праці. Так, під час пошуку кандидатів на нову посаду роботодавець володіє
обмеженою кількістю інформації, а саме інформацією, що міститься у резюме
потенційного працівника. Зазначена інформація сигналізує про наявність тих чи
інших характеристик працівника. Освіта – це певний вартісний сигнал адже
освіта – це інвестиція, яка говорить (сигналізує) сама за себе і в майбутньому
знімає з працівника потребу у доказі свого рівня освіти. Проте не завжди
зазначена інформація є достовірною та підкріпленою на практиці та і для щоб
це перевірити повинен пройти певний час.
Тому, на думку вченого, прийом на роботу є певним інвестиційним
рішенням та в певній мірі схоже на лотерею адже для того щоб когось найняти
роботодавець платить заробітну плату (лотерею). Чи виграє так званий
роботодавець лотерею залежить від того на скільки точно він зможе оцінити
можливості працівника з інформації, що є доступною для нього.
Ринкові сигнали, за М. Спенсом, є необхідними інструментами, які
згладжують інформаційні провали на ринках праці, споживчих товарів і
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фінансових ринках і за допомогою яких суб’єкти господарювання здатні
аналізувати інформацію.
Для кожного ринку характерними є свої, специфічні сигнали. Так як на
ринку праці – освіта. На кредитному ринку –- застава або порука, на ринку
страхових послуг – низка фінансових та особистісних характеристик
страхувальника, на фондовому ринку – високі дивіденди тощо.
Для ідеального ринку. Ринку з досконалою конкуренцією відпадає потреба
у сигналізування адже досконало конкурентний ринок завчасно передбачує те,
що всі учасники ринкових відносин володіють однаковою інформацією, але за
умов обмеження конкуренції на ринку з метою отримання певних
конкурентних переваг суб’єкти господарювання вдаються до застосування
сигналів різного роду [2, c. 355-358].
Останнім та не менш відомим вченим-основоположником теорії
інформаційної асиметрії Дж. Стігліцом у праці «Some Further Results on the
Measurement of Inequality» («Деякі подальші результати виміру нерівності»)
1973 року, яка була написана у співавторстві з М. Ротшильдом та в подальших
працях вченим активно розглядається питання інформаційної асиметрії.
Дж. Стігліц аналізує ситуацію з асиметричною інформацією на страховому
ринку. Аналогічно до акерлофського покупця та спенсового роботодавця, які не
знають про якість, відому продавцеві, та продуктивності претендентів на
роботу, страхові компанії не можуть визначити індивідуальні ризики
страхувальника. З огляду на перспективи страхової компанії, страхувальники з
високою імовірністю втрат вважаються "низькоякісними", тоді як
страхувальники із низькою імовірністю - "високоякісними". Аналогічно до
попередніх прикладів Дж. Акерлофа і М. Спенса, на ринку страхування наявна
досконала конкуренція.
У своїх подальших працях з дослідження інформаційної асиметрії
Дж. Стігліц аналогічно М. Спенсу наводить в приклад ситуацію на ринку праці.
майбутньому дозволить отримати кращу роботу.
Так, на думку вченого, в рамках групи практично однакових претендентів
на отримання роботи роботодавець є зацікавленим в тому, щоб вияснить хто
саме з кандидатів є найбільш кваліфікованим. Важливим аспектом, у даному
разі, є конфіденційність інформації. Але часто роботодавець не здатний
зробити такий висновок, коли ж інші роботодавці дізнаються про реальні
можливості потенційного працівника, то заробітна плата зростає, і він вже не
зможе отримати повноцінну віддачу від цієї інформації.
З іншого боку, якщо працівникові відомі його можливості (тобто існує
інформаційна асиметрія між потенційним працівником та роботодавцем) і те,
що вони в середньому перевищують можливості інших працівників на ринку,
то він зацікавлений в тому щоб переконати в їх існуванні роботодавця. Проте
деякі працівники з низьким рівнем можливостей є не зацікавленими в розкритті
інформації.
Таким чином, вчений робить висновок, що на будь-якому ринку завжди є
індивіди, які не зацікавлені в розкритті інформації. В чому і полягає суть
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існування інформаційної асиметрії. В тому, що за будь-яких умов ведення
бізнесу, на будь-якому ринку завжди знайдуться ті, яким просто не вигідно
«розкривати всі карти» [3, c. 540-545].
Праці зазначених вчених підтвердили актуальність проблеми існування
інформаційної асиметрії та дали поштовх до численних наукових праць та
дискусій. Серед послідовників Дж. Акерлофа, М. Спенса та Дж. Стігліца
особливе місце займають праці С. Росса, що досліджував проблеми асиметрії
при укладанні угод та ефекті несприятливого відбору, Р. Коуза та його роль
інформаційних аспектів у трансакційних інформаційних теоріях та в теоріях
фірми, в теорії пошуку інформації Дж. Стіглера та в працях М. Дженсена і
В. Меклінга в контексті проблеми неповноти контрактів.
На сьогодні, теорія інформаційної асиметрії все ще залишається до кінця
недослідженою. Існує безліч білих плям, які не дозволяють сформувати
однозначну модель поведінки учасників ринку за умов існування інформаційної
асиметрії. Багато в чому це залежить від того, що практично не можливо
зробити однозначний висновок. Адже кожному окремому ринку, в кожній
окремій країні в певному регіоні з урахування кліматичних, політичних,
економічних, соціальних та навіть ментальних особливостей є характерною
свої ринкові сигнали та свій переважаючий тип інформаційної асиметрії, що
потребує більш глибокого та локального дослідження.
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Висвітлено концепцію нової мережевої економіки у розвитку теорії
інформаційної економіки на основі розкриття її онтологічного та
гносеологічного аспектів.
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Досліджуючи нову мережеву економіку, необхідно вести мову як про її
онтологічний аспект, тобто, з точки зору позитивного аспекту,
фундаментальних змін у реальному секторі економіки, так і про гносеологічний
аспект, тобто необхідність теоретичного пізнання та пояснення цього
феномену кінця XX – початку XXI ст., а також тих суперечностей, що
виникають у процесах їх становлення та пізнання [1, с. 245].
Значний вклад у розробку теорій мережевої та інформаційної економіки
внесли зарубіжні та вітчизняні науковці-дослідники, зокрема: Белл Д.,
Гелбрейт Дж., Дракер П., Кастельс М., Катц Р., Келлі К., Кроуфорд Р.,
Мартін В., Масуда І., Стоуньєр Т., Тоффлер Е., Фрумкін М., Андрусів В.,
Маслов А., Соколенко С., Чухно А. тощо.
В онтологічному сенсі у становленні нової мережевої економіки
вирішальну роль відіграла сучасна інформаційна революція, яка забезпечила
новий технологічний стрибок, що призвів до таких принципових змін:
• перетворення інформації у самостійний економічний ресурс, який має
специфічну цінність і принципово відмінний від традиційних галузей
виробничий процес, форму організації та управління, а отже такий, що «має
значення»;
• перетворення інформації та інформаційного сектору в наймогутніше
джерело, що генерує сучасний соціально-економічний розвиток, економічну
динаміку та зростання;
• реалізація змін в механізмі та напрямах економічного прогресу, зокрема,
створення нової якості взаємодії техніки та технологій, економічних відносин і
форм, соціальних та інституційних чинників, внаслідок чого спрацьовує
синергетичний (кумулятивний) ефект взаємодії кластерів інновацій, згідно з
Й. Шумпетером, чи макрогенерацій;
• зміна структури та форми суспільного багатства, значну частину якого
становлять інформаційно-знаннєві та соціокультурні чинники багатства, яке в
наслідок цього характеризується специфічною споживчою цінністю;
• реалізація сучасної інформаційної революції засобами комп’ютеризації
та Інтернет чи інформаційно-комунікаційних технологій, здійснення
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перевороту в засобах телекомунікації, завершення формування глобального
суспільства з усіма характерними для нього ознаками;
• здійснення якісних змін у розвитку ТНК, які перетворилися в основних
виробників і споживачів інформації; втрата поняття центру та периферії свого
початкового значення завдяки поширенню інформаційних мереж і мережевих
структур організації виробництва;
• зростання відкритості національних економік у якості одного з
парадоксів нової мережевої економіки; суттєва зміна змісту національних
економічних політик, їх структур, форм реалізації тактичних та стратегічних
цілей з усіма позитивними та негативними наслідками, що звідси випливають, у
тому числі, поява інформаційної експлуатації та нерівності [1, с. 245-246].
В «Енциклопедії нової економіки» (Encyclopedia of the New Economy)
процес створення нової «мережевої економіки» розглядається з позицій
формування теорії мережевих форм економічного управління, які суттєво
відрізняються від добре відомих ієрархічних і ринкових форм. Глобальна
мережева економіка визначається як «середовище, в якому будь-яка компанія
чи індивід, що знаходиться у будь-якій точці економічної системи, можуть
легко та з мінімальними затратами контактувати з будь-якою іншою компанією
чи індивідом в процесі роботи чи іншого спілкування» [1, с. 258; 4].
Одним з перших основні риси нової економіки в 1995 р. визначив
Кевін Келлі у своїй праці «Нові правила для нової економіки». На його думку,
найочевиднішими рисами світу, що змінюється, є такі:
1) глобальний характер змін, що відбуваються;
2) оперування невідчутними благами: ідеями, інформацією та
взаємовідносинами;
3) тісне взаємопереплетіння та взаємодія окремих сегментів нової
економіки.
На думку К. Келлі, ці три відмінні риси створюють новий тип ринку та
суспільства, функціонування яких ґрунтується на мережевому принципі. До
того ж, складається така ситуація, коли «світ тонких технологій починає
управляти світом машин – світом реальності» («the world of the soft... will soon
command the world of the hard – the world of reality») [1, с. 258; 5].
Також K. Келлі у своїй праці формулює дванадцять нових правил
(принципів, законів) для нової мережевої економіки, які доцільно враховувати
при практичному вирішенні завдань формування нової економічної системи.
Інакше кажучи, закони сформульовані К. Келлі, відображають наступні важливі
процеси, що відбуваються в сучасній глобальній мережевій економіці [1, с. 258262; 5]:
1) Закон зв’язку свідчить, що впровадження нових засобів комунікацій
приводить до формування багаторівневих різноманітних зв’язків між всіма
учасниками виробничої та економічної діяльності.
2) Відповідно до закону повноти («ефекту факсу») в новій економіці
цінність продуктів праці зумовлюється їхньою багаточисельністю, що
суперечить двом фундаментальним аксіомам доби індустріальної економіки –
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цінність продукту пов’язана з рідкісністю та надлишок речей знижує їхню
цінність.
3) Закон експоненційного росту свідчить, що цінність участі в новій
економіці зростає експоненційно від числа учасників спільної господарської
діяльності, й це зростання залучає до нової економіки все нових і нових
учасників.
4) Закон переломних точок свідчить, що характерні для нової економіки
низькі постійні витрати, несуттєві граничні витрати та швидке поширення
продукції зменшують часовий інтервал до початку швидкого росту порівняно з
індустріальною економікою.
5) Згідно із законом зростаючих віддач в новій економіці зростання віддачі
від результатів виконуваної роботи створюється всією мережею та
розподіляється в ній між всіма учасниками процесу, тоді як за умов
індустріальної економіки зростання віддачі є результатом значних зусиль
окремих компаній.
6) При дії закону зворотного ціноутворення в новій економіці всі об’єкти,
які можна скопіювати, адаптуються до закону інверсійного ціноутворення та
стають дешевшими в міру їх вдосконалення, що сприяє зростанню інновацій.
7) Під впливом закону щедрості за умов розвитку нової економіки цінність
вироблюваної продукції зростає пропорційно їх збільшенню, росту потреб при
зниженні їх вартості.
8) Механізми функціонування нової економіки призводять до зростання
зацікавленості учасників спільної діяльності у використанні «відкритих
систем», переміщуючи центр інтересів з максимізації власного внутрішнього
прибутку на максимізацію ефективності інфраструктури в цілому, про що й
свідчить закон відданості.
9) Відповідно до закону тимчасового спуску, то різноманітна, інтерактивна
та найвищою мірою гнучка нова економіка об’єктивно створює передумови для
постійної видозміни організації системи, що подібно до біологічної системи,
щоб не опинитися в становищі «кращої в галузі технології, що відмирає».
10) Закон заміщення зайвий раз підтверджуєте, що за умов нової економіки
відбувається інтенсивне заміщення «важких і матеріальних» субстанцій
«легкими та інформаційними», тобто заміщення традиційних матеріалів
надлегкими при інтенсивному зростанні «інтелектуальної складової»
вироблюваної продукції.
11) При дії закону «маслобійки» нова економіка по аналогії з біологічними
системами характеризується активним проявом механізмів самоорганізації та
самооновлення з «відмиранням» старих форм і зародженням нових. Наслідком
цього в міру розвитку нової економіки об’єктивно відбуватиметься демонтаж
індустріальної економіки та створення гнучкої мережі нових організацій і
нових форм організації виробничої й економічної діяльності.
12) І, насамкінець, як стверджує К. Келлі, нова економіка демонструє дію
закону неефективності, коли стимулюється пошук нових можливостей і
оригінальних рішень на основі росту цінності творчості та індивідуальних
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здібностей учасників кооперативної діяльності. Але варто зазначити, що дане
твердження К. Келлі характерне саме для початкового періоду нової економіки,
коли вплив інформаційних технологій на решту економіки ще не виявився
повною мірою відповідно до «гіпотези відстрочки Девіда» (David delay
hypothesis).
У ряді інших праць також здійснено спроби теоретичного осмислення
виникнення мережевої форми економічних, нової порівняно з традиційними
ринковими та ієрархічними формами. Так, М. Кастельс визначає такі п’ять
відмінних рис нової економіки [1, с. 262-263; 3]:
1) продуктивність все більшою мірою залежить від використання
досягнень науки та техніки, а також від якості інформації та 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 та від вертикально інтегрованої організації в бік горизонтальних
мережевих взаємовідносин між підрозділами);
4) глобальний характер економіки, при якому капітал, виробництво,
менеджмент, ринки, праця, інформація та технології організовані незалежно від
національних кордонів;
5) революційний характер технологічних змін, в основі яких –
інформаційні технології, що перетворюють матеріальну основу сучасного світу.
Брадфорд Де Лог і Майкл Фрумкін, у свою чергу, сформулювали наступні
відмінності мережевого управління від ринкової та ієрархічної форм [1, с. 263264; 2]:
1) У новій мережевій економіці з розширенням електронних можливостей
тиражування та доставки продукції власник товару не в змозі простими та
дешевими засобами виключити конкуренцію зі свого сегменту, а отже,
практично знищується «винятковість» товару, й учасники ринку втрачають
ефективний спосіб дати ринковій системі «вартісні» сигнали про споживчий
попит і його спрямованості.
2) В новій економіці втрачає свою необхідність «змагальність», оскільки
гранична вартість тиражування «цифрової» продукції інтенсивно знижується і,
як наслідок, зникають конкурентні відмінності між продавцями за їх витратами
на обслуговування додаткових замовлень.
3) Покупка товару перестає бути «прозорою» в багатьох секторах
економіки, оскільки акт купівлі в більшості випадків означає виникнення
довгострокових відносин між продавцем і покупцем, що вже досить чітко
виявляється на ринку програмних продуктів.
Отже, перехід до інформаційної (мережевої, нової) економіки суттєво
змінює основні механізми реалізації соціально-економічного розвитку
суспільства. Якщо в добу індустріальної революції забезпечення економічного
зростання ґрунтувалося на концентрації та централізації виробництва, то в
умовах інформаційної (мережевої, нової) економіки конкурентна перевага
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досягається, насамперед, на основі нових інформаційних технологій і
мережевих форм управління, які, у свою чергу, підтримують функціонування
гнучкішої та децентралізованої моделі організації економічної діяльності та
ведення бізнесу. При цьому знання стають не лише новим економічним
ресурсом, а й потужним чинником подальшого соціально-економічного
розвитку. При цьому знання принципово відрізняються від традиційних
економічних ресурсів та благ тим, що вони долають звичні обмеження – їх
можна тиражувати, тобто необмежено відтворювати, а отже, і багаторазово
практично використовувати.
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