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Постановка проблеми. Фінансово-економічна 

криза стала часом глибоких роздумів у середови-

щі політиків, бізнесменів, економістів і поставила 

під сумнів багато визнаних ідей минулого, якими 

досі керувалися на всіх рівнях суспільного життя й 

у світових відносинах. Впевненість про спромож-

ність науки передбачити майбутнє похитнулася, 

тому що економісти не побачили наступу кризи. 

Це питання викликає неабияку стурбованість і 

визначає головний лейтмотив сучасної дискусії.

Авторитети економічної науки запевняють, що 

насправді існує набагато більше економічних ідей, 

ніж здається. Нобелівськими лауреатами з економі-

ки 2009 року стали двоє вчених, робота яких протя-

гом життя була присвячена дослідженню альтерна-

тивних підходів [1]. Однак це твердження засмучує 

ще більше, бо виявляється суттєвий розрив між 

реальним життям і проблематикою занять еконо-

містів-теоретиків: вони досліджують «альтернативні 

підходи», а в цей час вирує криза, не звертаючи нія-

кої уваги на те, чим опікуються теоретики.

Із запізненням констатується, що чимало ідей, 

як виявляється, доводять, що ринки не обов’язково 

є ефективними або стабільними, а економіку і 

наше суспільство неможливо досить добре описати 

стандартними моделями конкурентної рівноваги, 

які використовують більшість економістів.

Наприклад, поведінкова економіка підкрес-

лює, що учасники ринку часто діють нераціональ-

но. Більш того, за відсутності повної інформації 

навіть конкурентні ринки майже ніколи не бува-

ють ефективними.

Численні дослідження показали: навіть ви-

користання моделей так званих раціональних очі-

кувань не гарантує ринкам стабільності — цінові 

«бульбашки» все одно виникають, тобто ринки 

«не слухаються» моделей.

Криза довела, що інвестори далекі від раціо-

нальності, але недоліки ланцюжка міркувань про 

раціональні очікування були розкриті ще задов-

го до кризи, тобто інвестори не читають «мудрі 

надбання» економістів, про що вони зараз і на-

голошують. Взагалі ж, така ситуація, коли вчені 

скаржаться на несвідомість бізнесменів і політи-

ків, які не використовують здобутки науки, дуже 

поширена в світі. Це може свідчити про дві речі: 

або практики зневірилися у корисності науки, або 

вони мають низький рівень освіченості і тому час-

то діють нанівець. Отже, актуальною є не тільки 

проблема повернення економічної науки до сут-

тєвих вимог життя, але й проблема практичного 

впровадження її досягнень.

Мета нашої праці полягає у систематизації 

думок про актуалізацію економічних досліджень 

і про створення механізму своєчасної реалізації 

їхніх результатів.

Виклад результатів дослідження. Криза не 

лише активізувала роздуми про необхідність регу-

лювання ринку, економіки взагалі, але вона також 

дала поштовх дослідженням альтернативних на-

прямів. Очевидно, вони допоможуть краще зрозу-

міти функціонування складної економічної сис-

теми і, можливо, — сформувати політику, здатну 

запобігти повторенню недавньої катастрофи.

На щастя, поки більшість економістів Заходу 

(насамперед, США, де мешкали або й досі працю-

ють майже всі Нобелівські лауреати з економіки) 

«проштовхували» ідею саморегулювання й ефек-

тивних ринків із повною зайнятістю, деякі їхні ко-

леги досліджували інші підходи, у яких ставилася 

під сумнів абсолютна здатність капіталістичного 

ринку саморегулюватися, а економіко-статистич-

ні модельні конструкції, як головний інструмент 

і самоціль їхніх опонентів, зневажувалися до суто 
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допоміжної функції в обробці інформації. Поки 

справи в економіці провідних країн світу були 

добрими, конструювання моделей давало цим 

економістам все для «безбідного» життя і викли-

кало інспіроване ними ж захоплення суспільства 

їхньою недосяжною для інших «вченістю». Може 

саме тому дискусія між представниками обох сто-

рін набуває нищівного характеру: перші розвінчу-

ють «моделістів», використовуючи кризу як ни-

щівний аргумент; другі відбиваються отруйними 

обвинуваченнями у неосвіченості.

Але все ж найбільш помітне місце у дискусії 

починає набувати ідея про моделі, засновані на 

діючій силі. Ця ідея підкреслює різноманітність 

ринкових умов, сутність мережних моделей, що 

концентрують увагу на складних взаєминах між 

фірмами, обґрунтовує свіжий погляд на роботи 

Хаймана Мінські щодо фінансових криз [2–4], а 

також пропагує інноваційні моделі, які намага-

ються пояснити динаміку зростання. Більшість 

захоплюючих робіт у цих напрямах розширюють 

межі економіки. Їх авторами є психологи, еконо-

місти-науковці й соціологи [5–9]; також потрібно 

взяти все найкраще із праць з економічної історії, 

які незаангажовано аналізують минулі часи (на-

приклад, період Великої Депресії) [10–14].

Незважаючи на всі фанфари, які звичайно 

супроводжують кожну фінансову інновацію, су-

часна криза дуже схожа на попередні економічні 

катаклізми. Виняток лише у тому, що складність 

нових фінансових продуктів зменшила прозо-

рість, посилюючи страхи з приводу глибини мож-

ливих ускладнень за відсутності масштабних дер-

жавних рятівних заходів.

Рятівні наукові ідеї, особливо ідеї запобіган-

ня ризиків різного рівня (насамперед — макро-

економічних), мають таке ж, а може навіть більше 

значення, ніж власна вигода. Регулятори і держав-

ні чиновники мали певний політичний інтерес — 

окремі групи на фінансових ринках отримали 

величезну вигоду від неприборканого дерегулю-

вання і нездатності адаптувати систему регулю-

вання до нових продуктів. Однак регулятори і по-

літики також постраждали від інтелектуального 

полону славнозвісних вчених. Звичайно, ніхто 

не збирається відбирати у них престижні звання і 

нагороди, піддавати їх остракізму тільки тому, що 

їхні помилки висвітлила криза. Суспільство і по-

літики керувалися помилковими ідеями перш за 

все внаслідок відсутності інших ідей, а по-друге — 

тому, що ідеї, які зараз подаються як давно відомі 

й рятівні, не були свого часу переконливішими. 

Ось чому фігуранти сучасної дискусії пропонують 

виробляти більш великий і стійкий перелік ідей 

для осмислення. Із цієї причини недавня заява 

Дж. Сороса про створення добре фінансованої 

Ініціативи з нового економічного мислення (INET) 

[15] викликала великий інтерес. Гранти на дослі-

дження, симпозіуми, конференції і новий жур-

нал допоможуть підтримати нові ідеї і зусилля із 

співпраці. Доречно нагадати, що фінансування 

науки взагалі, у тому числі — економічної, у краї-

нах Першого світу ніколи не було жалюгідним, як 

у пострадянських країнах. Значну частину коштів 

на дослідження університети, лабораторії, наукові 

групи й окремі вчені одержують через фінансовані 

державні програми, гранти, бізнесові замовлення. 

Але зараз потреба нових ідей примушує ці країни 

активізувати підтримку науковців.

INET надали повну свободу — і стосовно 

змісту, і щодо стратегії; тож є надія, що цей про-

ект отримає подальшу підтримку з інших джерел; 

єдине зобов’язання — «нове економічне мислен-

ня» у найширшому сенсі. Дж. Сорос зібрав групу 

економістів з усього спектру даної сфери — від те-

орії до політики, від лівого ухилу до правого, від 

молодих вчених до літніх, від істеблішменту до 

контр-істеблішменту, щоб обговорити перспек-

тиви такої ініціативи [1].

За останні тридцять років одним із наукових 

напрямів у сфері економіки було будівництво мо-

делей, що базувалися на ідеї ідеальності ринків. 

Тепер ці ідеї не мають сенсу, їх затьмарюють до-

слідження причин недосконалості ринків. Нові 

ідеї показують, що ринок не є ідеальним; але ж 

розглядати їх як сучасне відкриття безпідставно. 

На полицях бібліотек ще збереглися праці еко-

номістів і філософів лівого напряму думки. Тому 

може й не треба зараз «винаходити велосипед», а 

треба тільки пильно вивчити теорію не такого вже 

й минулого. Досить відомий і епатажний фінан-

сист Дж. Сорос та інші провідні діячі бізнесу це, 

мабуть, розуміють, тому у світлі людських хиб і 

нерозуміння складності економіки INET обіцяє 

плекати альтернативні думки; отже, недоскона-

лість ринку, що так дорого обходиться світу, кі-

нець кінцем можна буде виправити.

Цей оптимістичний мотив деяких учас-

ників дискусії не поділяють їхні опоненти, які 

пов’язують у єдиний ланцюг роздуми щодо етапів 

економічної історії, причин криз XX століття, об-

ставин виникнення сучасної кризи, щоб доказа-

ти, що взагалі не існує таких ідей, які упередили б 

жадобу великого фінансового капіталу до вигоди 

всупереч інтересам людства, держави, окремих 

людей. Але соціально-економічний песимізм у 

науці не має конструктивного сенсу, тому не варто 

аналізувати праці його носіїв.

Значно більше користі дає розгляд праць до-

слідників, які переймаються питаннями щодо ін-

дикаторів для оцінки стану кризи, рецесії, термі-

нів закінчення спаду в економіці, меж втручання 

держави в справи національного бізнесу і термінів 

застосування регулятивних заходів тощо. Саме в 

роботах цього напряму можна знайти цікаві науко-

во-практичні пропозиції для відновлення економі-
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ки окремих країн і світу в цілому, бо криза висвітли-

ла очевидний зв’язок між глобалізацією і безпекою 

світової економіки, тобто одну з проблем, для ви-

рішення якої наука надійних ідей не напрацювала.

Можливість швидкої, практично миттє-

вої, концентрації ресурсів і фінансів всієї пла-

нети вельми не сприяє рівномірному розподілу 

багатст ва. Скоріш навпаки, ті, кому є що продати 

на цьому глобальному ринку, отримують більше, 

причому технології коштують значно дорожче, 

ніж сировина. Внаслідок глобалізації на узбіччя 

світового розвитку було витіснено саме ті країни, 

які або нічого не можуть пропонувати на світово-

му ринку, або можуть поставляти лише сировину 

(виключаючи енергоносії). Ніхто не може завба-

чити динаміку цін на метали, напівфабрикати 

технологічної хімії, зерно, а також на газ, нафту, 

вугілля (як перелік деяких основних експортних 

товарів, наприклад, України). І тому населення 

таких країн впевнено, що падіння цін на сирови-

ну і відповідне зниження рівня їхнього життя ви-

кликане підступністю провідних країн світу.

Економічна наука надто довго переймалася 

«аполітичними» дослідженнями, не «помічала» 

поширення сваволі великого капіталу, політика 

якого й призвела до високого рівня напруги між-

народних економічних відносин, вищим проявом 

якої є тероризм. Таким чином, суто актуальними 

завданнями економічної науки є пошуки дієвих 

ідей як для «внутрішнього» застосування, так і для 

врегулювання світових відносин; тепер вже немає 

сумнівів, що була необачною впевненість щодо 

спроможності вирішити ці завдання політиками.

«Арсенал» ідей для «внутрішнього» застосуван-

ня перш за все формують пропозиції щодо регулю-

вання фінансового капіталу. Звичайно, далеко не 

всі дослідники однаково ставляться до питання про 

межі дій держави у бізнесі взагалі, а фінансового — 

зокрема; однак тепер абсолютна більшість з них не 

тільки не заперечує проти зовнішнього регулюван-

ня економіки, але й наполягає на продовженні уря-

дових програм, незважаючи на вихід економіки з 

рецесії провідних країн. Нове у поглядах на цю про-

блему полягає у тому, що регулювання має стати по-

стійною функцією держави, а глибина втручання — 

бути оптимізованою, щоб зберегти базові постулати 

капіталізму — свободу, рішучість, заповзятливість, 

«святість» приватної власності.

Найпомітнішим носієм цієї ідеї є професор 

економіки Колумбійського університету (США), 

Нобелівський лауреат Джозеф Е. Стігліц. Він, зо-

крема, є опонентом також Нобелівського лауреа-

та Мілтона Фридмана, який свого часу спростував 

дієвість кейнсіанської моделі економіки у виводі 

її з кризи. Д. Стігліц стверджує: кейнсіанську мо-

дель фактично і не випробували у період Вели-

кої Депресії; лише зараз вдалося за її допомогою 

отримати досить швидкий результат порівняно з 

масштабами кризи (які, за думкою багатьох до-

слідників, навіть перевершують масштаби Вели-

кої Депресії). Цей результат у вигляді часткового 

подолання рецесії став можливим внаслідок сво-

єчасності та великомасштабності державних дій 

насамперед у фінансовому секторі.

Більш того — потрібна ще одна фаза фінансо-

вих стимулів, бо реальний успіх застосування сти-

мулів — це не фактичний рівень безробіття (який 

у США все ще дуже високий), а те, яким безро-

біття було б без них. Ця нова фаза стимулів пови-

нна бути поширена і на реальну економіку; більш 

слабка фінансова система означає слабшу еко-

номіку, а можливо — й необхідність ще більшої 

кількості непередбачених витрат на її порятунок 

від ще однієї катастрофи; якщо ми будемо еконо-

мити гроші на стимули сьогодні, то ми ризикуємо 

витратити набагато більше в майбутньому [16].

Дж. Стігліц жорстко критикує адміністрацію 

США за надто малі стимули, а також за те, що про-

ект порятунку банківської системи передбачав ба-

гато грошей і дуже мало обмежень діяльності тих, 

хто призвів до виникнення економічного хаосу; 

така політика зіпсувала бажання платників подат-

ків витрачати ще більше грошей [16]. Він наголо-

шує, що світові необхідно, щоб усі розвинені ін-

дустріальні країни провели ще один масштабний 

раунд реального використання пакетів стимулів.

Практична реалізація ідеї державного регу-

лювання економіки спостерігається вже зараз. У 

США та Великій Британії уряди планують ство-

рити особливу категорію великих банків, нагляд 

за якими буде здійснювати єдиний регулятор. В 

обмін на державні гарантії їм прийдеться прийня-

ти більш жорсткий, у порівнянні з конкурентами, 

контроль з боку держави, але така ціна «обмежен-

ня свободи» буде незначною порівняно з перева-

гами, які їм дасть привілейний статус [17].

Ідея державного регулювання економіки 

(хоча й досить обмеженого) визначає суттєву змі-

ну парадигм у науковій думці країн Першого сві-

ту, бо звернення до неї стало слідком, по-перше, 

економічної кризи, а по-друге — вимушеним ви-

знанням корисності досвіду «командної» соціа-

лістичної економіки, в умовах якої подібні кризи 

були виключені. Виявилось, що деяке адаптуван-

ня того досвіду до умов країн «класичного капі-

талізму» не потребує ніякої революції, прихильно 

сприймається більшістю політичної, бізнесової та 

наукової спільноти, бо зберігає сили, ресурси і час 

на пошук рятівних рішень.

У значно гіршому стані опинилися країни, 

які після десятиріч користування цім досвідом 

відмовилися від нього і зараз не мають ані соці-

алістичної, ані капіталістичної системи управ-

ління, внаслідок чого їхня кризова економіка є 

фактично некерованою. У таких умовах навіть 

безглуздо ставити перед бізнесом, особливо фі-
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нансовим капіталом, питання про його соціальну 

відповідальність — це робити нема кому: бізнес 

сам собі докоряти зубожінням населення, зви-

чайно, не буде, а державні діячі переймаються зо-

всім іншими справами і не володіють моральним 

авторитетом, щоб, як це зробив президент США, 

виступити із закликом до фінансистів країни ак-

тивізувати надання реальній економіці кредитів у 

відповідь на рятівні заходи з боку держави, тобто 

платників податків [18].

Дуже цікавим напрямом розвитку сучасної 

економічної думки стає дослідження інновацій. 

Взагалі це питання не нове, але криза висвітлила у 

ньому теоретичні та практичні аспекти, котрим досі 

уваги не приділялося; йдеться, зокрема, про базові 

інновації. Коли вони досягають фази насичення, 

економіка входить у кризу, доки не здійснюються 

нові інновації, що трансформують економічний 

уклад. Перехідний період буває болючим, особли-

во коли набуває форму рецесії. Подолання кризи 

реальної економіки потребує здійснення базових 

інновацій, які створювали б нові методи вироб-

ництва, нові продукти і робочі місця. На перший 

погляд, викладена схема дуже проста, але такою 

вона є лише у стабільних обставинах. В умовах 

кризи «фізична» і логічна першорядність реальної 

економіки потребує розчистки шляхів інноваційно-

го саморозвитку. Це означає створення стимулюю-

чого середовища для прискореного впровадження 

перш за все базових інновацій.

Великою проблемою економічної теорії Джо-

на Мейнарда Кейнса, якою досі керувалися насам-

перед США, є недостатня увага до технологічних 

інновацій. У сучасній кризі ця концептуальна вада 

має принципове практичне значення. Модні сьо-

годні програми фіскального стимулювання — від 

викупу заборгованості банків, скорочення подат-

ків і субсидування продажів автомобілів до ремон-

ту інфраструктури — є, в кращому випадку, захо-

дами стримання кризи, але вони не перетворюють 

технологічну базу економіки й не ведуть до дов-

гострокових і великомасштабних інвестицій, які 

тільки й слугують передумовою подолання кризи.

У 1975 році німецький економіст Герхард 

Менш видав книгу «Технологічний тупик: Інно-

вації долають депресію» [19], у якій він на базі 

теорії «довгих хвиль» Кондратьєва удосконалив 

загальну теорію інновацій Шумпетера і ввів у 

науковий обіг різницю між «базовими» і «допо-

внюючими» інноваціями. Він підкреслював, що 

базові інновації створюють не просто «хвилю», а 

«шокову хвилю», або «пульс», який трансформує 

економіку в цілому.

Згідно з теорією Менша, зараз світова еконо-

міка знаходиться у фазі «технологічного тупика»: 

базові інновації останніх років, які базувалися 

на інформаційних технологіях, затухають, а по-

тенціал для нового кластера базових інновацій 

хоча й існує, але зостається нижче порога опера-

тивної досяжності для абсолютної більшості під-

приємств, особливо середніх і малих. У сучасних 

умовах, коли банки цураються ризикованих кре-

дитних запитів, підприємства не можуть розрахо-

вувати на великомасштабні інвестиції.

Природа науково-технічного прогресу така, 

що у більшості випадків для здійснення техно-

логічних проривів потрібен швидко зростаючий 

приплив інтелектуальних сил і матеріальних ре-

сурсів у базові та прикладні дослідження і в роз-

виток. Таким чином, виникає необхідність в узго-

джених діях держави (або держав) і приватних 

гравців. Якщо цією рекомендацією не скориста-

ються державні установи і фінансовий капітал, 

криза знову загостриться, а рецесія повернеться.

Дослідження свідчать: коли виробничі фірми 

стикаються, як зараз, із скороченням замовлень і 

доходу від реалізації, вони вимушені економити 

на витратах, для чого звільняють частину персо-

налу, урізують інвестиції в оновлення і розвиток, а 

деякі виводять виробництво за кордон (так звана 

політика outsourcing), внаслідок чого стан ринку 

праці в країні значно погіршується [20, с. 235–

257]. Поки що більшість компаній, що спеціалі-

зуються у галузях технологій, такі заходи широко 

не використовують, оскільки вони змогли нако-

пичити деяку фінансову базу завдяки значному 

зростанню прибутків за останні роки. Але цих 

ресурсів надовго не вистачить, і конкурентоспро-

можність компаній почне швидко зменшуватися.

Альтернативою саморуйнівному урізанню ін-

вестицій є економія на матеріалах та енергії при 

одночасному збереженні якості виробів, чого до-

сягти без фінансових вливань, кредитів у сферу 

виробництва неможливо. Таким чином, коло із 

взаємообумовлених процесів замикається, тобто 

проблеми, які виникають у виробників унаслідок 

відсутності власних джерел інвестицій, можуть 

бути усунені тільки інвестиціями, але вже із зо-

внішніх джерел (у вигляді державної допомоги 

або банківських кредитів).

Звичайно і не дивно, що опікуються цією 

проблемою саме провідні країни світу. Щоб розі-

рвати це коло, приймаються невідкладні заходи 

для впровадження ідеї «базових» і «доповнюю-

чих» інновацій і виводу економіки із фази «тех-

нологічного тупика». Заходи охоплюють декілька 

напрямів: допомога виробникам з боку держави, 

стимулювання фінансового сектору в обмін на 

більш активну інвестиційну (кредитну) політи-

ку, суттєве збільшення фінансування освіти всіх 

рівнів, спрямування цільових державних коштів 

на наукові дослідження і технологічні розробки в 

пріоритетних галузях. У реалізації нових наукових 

ідей країни Першого світу не гаяли часу, хоча май-

же в кожній з них затвердження рятівних заходів 

проходило в запеклій політичній боротьбі. Наяв-
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ність непримиренних опонентів як у науці, так і в 

політиці — звичайне явище у провідних країнах, 

але, на відміну від інших, вони вміють знаходи-

ти консенсус, особливо, коли йдеться про націо-

нальні інтереси. Консенсус політиків благотвор-

но впливає на бізнесову спільноту. Зокрема, зріс 

інтерес інвесторів до венчурних проектів; великі 

системні банківські установи поступово збільшу-

ють увагу до проблеми оновлення (змоложення) 

менеджменту (звичайно, за допомогою потужних 

фінансових стимулів для талановитої молоді) [21].

Сучасна криза сприяла нарощуванню по-

зитивного інтересу держав і бізнесу до такої на-

уково-практичної ідеї, як багатофункціональні 

виробничі механізми (БВМ) [19]. Теоретичні дослі-

дження їхньої доцільності як важливого елемента 

ефективної антикризової стратегії кожної країни 

проводилися франгоферівським товариством при-

кладних досліджень (Німеччина) — суспільною 

організацією, до складу якої входять 15 тис. вчених 

та інженерів із 57 фірм-членів у різних землях кра-

їни. Найважливішим фактором ідеї БВМ є знання 

та способи постійного їх трансферу у виробничий 

процес. Створюється цілковито нове поколін-

ня виробничих пристроїв, у яких машини будуть 

запам’ятовувати функції, а потім самостійно виби-

рати оптимальний спосіб дії при виконанні різних 

функцій і транслювати цей вибір на інші елемен-

ти ланцюга. Завдяки цьому буде оптимізовано не 

тільки використання машин і споживання ними 

первинних продуктів та енергії, але й ефективність 

усього виробничого процесу.

Новітність ідеї БВМ полягає ще й в тому, що 

країни, які її впровадять, зможуть подолати тен-

денції outsourcing. Автори дослідження «Модер-

нізація виробництва», здійсненого Франгофе-

рівським інститутом системних та інноваційних 

досліджень (ISI), отримали, на перший погляд, 

несподіваний результат: на 1600 німецьких ви-

робничих фірмах було виявлено позитивну коре-

ляцію між цілісністю виробництва в межах фірми 

та її продуктивністю. Це означає, що максималь-

на цілісність внутрішньофірмового виробництва 

оптимізує його показники, у той час як її пору-

шення, коли фірма виводить за кордон якійсь 

складові виробництва (у чому й полягає політика 

outsourcing), шкодять і самій фірмі, і робітникам, 

що через це загубили робочі місця.

Відкриття БВМ є знаменним досягненням 

економічної науки, завдяки якому хоч у деякій мірі 

відпрацьовано її «гріхи» за непередбачення сучас-

ної кризи. Вищої оцінки заслуговує вже те, що на-

решті вдалося перекреслити зухвалі твердження 

прибічників outsourcing про фантастичну ефектив-

ність виведення виробництва за кордони розвине-

них країн в такі, що розвиваються (країни Третьо-

го світу), з приводу дуже низької вартості робочої 

сили в них. Як з’ясувалося, хоча цей фактор дійсно 

існує, але оцінки користі outsourcing не враховува-

ли багатьох ще більш значущих негативних факто-

рів: логістичні й інші реальні трансакційні витрати 

фірм на підтримання комунікацій з їхніми філіями 

за кордоном, витрати на створення компенсуючих 

робочих місць для власного населення, допомо-

га із безробіття тощо, що особливо висвітлилося 

саме зараз, коли рівень безробіття, наприклад, у 

США, які особливо широко застосовували по-

літику outsourcing, досі перевищує 10 %. Німеччи-

на більш стримано використовувала цю політику, 

тому й наслідки її тут менш фатальні. Новий по-

гляд на outsourcing сприяв перегляду проектів ство-

рення закордонних філій з одночасним закриттям 

фірм або із зменшенням виробничих потужностей; 

деякі фірми навіть почали здійснювати зворотний 

процес — insourcing, тобто відновлення виробничої 

цілісності у власній країні.

Значення ідеї БВМ не обмежується, однак, 

новим поглядом на збереження цілісності фірми 

відносно політики outsourcing. Другим аспектом 

відкриття, який створює переваги у продуктив-

ності праці, є кваліфікація найманого персоналу. 

Чим вища питома кваліфікація «витратних» служ-

бовців, тим більш продуктивною і, відповідно, 

більш рентабельною стає фірма. Третій аспект ви-

значає: чим вище цілісність внутрішньофірмово-

го виробництва і кваліфікація персоналу, тим кра-

ще показники експорту — ключового індикатора 

конкурентоспроможності фірми. Німецькі до-

слідники довели, що в період кризи доцільно зо-

середитися саме на цих резервах продуктивності.

Тут ми стикаємося з очевидним парадоксом: 

щоб скоротити виробничі витрати на ґрунті від-

творення, необхідно інвестувати у нові технології, 

тобто «економити шляхом інвестування». У той же 

час для підвищення продуктивності, рентабель-

ності та конкурентоспроможності треба застосову-

вати інноваційні структури і методи виробництва 

з висококваліфікованою (і відповідно — дорогою) 

робочою силою. Подібні інвестиції у підвищення 

продуктивності здійснюються на мікроекономіч-

ному рівні. Більшість видів таких інвестицій треба 

кваліфікувати як «доповнюючі» інновації, у про-

тилежність «базовим» інноваціям, які створюють 

якісно нові технології, матеріали та їх додатки в 

різних галузях. Однак мікроекономічна необхід-

ність в «інвестиціях заради економії» здатна ство-

рити макроекономічну динаміку, сформувати ін-

новаційну технологічну хвилю у більш широкому 

спектрі виробництва, подолати в ньому кризу.

Цей висновок також має видатне значен-

ня для реальної економіки, бо вперше за кілька 

останніх десятиріч наука нарешті звернула увагу 

на головний елемент економічної системи — під-

приємство; було нарешті усвідомлено, що міц-

ність ланцюга (системи) перш за все визначається 

міцністю його кілець. Під впливом цього висно-
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вку в практичній політиці спостерігається певний 

поворот від антикризового «лікування» системи 

(перш за все фінансової, а потім соціальної) до ці-

льових заходів підтримки підприємств.

В умовах, коли підприємства мають здебільшо-

го приватну форму власності, державна допомога їм 

може здійснюватися в кількох напрямах: надання їм 

банками довгострокових кредитів під гарантії дер-

жави; частковий вступ держави в акціонерний капі-

тал (або радикальна дія — тимчасова націоналізація 

підприємства чи галузі); превентивні заходи з опо-

даткування; протекціонізм у захисті національних 

інтересів (хоча така політика начебто суперечить 

правилам СОТ, але все ж застосовується, коли це 

необхідно, головними гравцями цієї організації); 

цільове фінансування державою програм підготов-

ки кадрів для виробництва (зараз у країнах Першого 

світу значно посилено увагу до збільшення випус-

ку університетами інженерних фахівців), а також 

наукових програм технологічного спрямування. У 

тій чи іншій мірі ці заходи на протязі 2009 року вже 

застосовуються і дають певний позитивний резуль-

тат — вихід більшості країн із стану рецесії, приріст 

ВВП наприкінці року замість очікуваного знижен-

ня, пожвавлення продажів та індивідуального спо-

живання, початок тенденції зниження безробіття у 

деяких країнах Європи.

Звичайно, лише доповнюючі технологічні 

інновації (рівень окремого підприємства) недо-

статні для подолання сучасної економічної кризи. 

Добре відомо і з прикладу України, що наявність 

декількох підприємств у галузі, які мають най-

вищий технологічний рівень, лише підкреслює 

зубожнілий стан галузі й економіки в цілому. На 

тлі фізично і морально застарілої бази машино-

будування, енергетики, металургійної, вугільної, 

хімічної промисловості неможливо зробити «ри-

вок» у процвітання лише силами обмеженого чис-

ла виробничих одиниць. Найважливіше значення 

мають базові інновації як двигун економічного 

розвитку. Вони є обов’язковою умовою для «ци-

клів процвітання» в капіталістичних економіках, 

а затухання їхньої динаміки є головною причи-

ною депресивної фази розвитку.

Сучасна економічна наука накопичила вели-

кий борг перед практикою саме тому, що визначені 

нами її окремі досягнення останніх років лише під-

креслюють, що до цих досягнень її «підігнала» су-

вора дійсність практики. Дуже довго ця наука «гу-

ляла» у високих емпіреях загальних мудрощей та 

переймалася майже незрозумілими для поточного 

життя теоретизуваннями. Вона не зуміла (або не 

захотіла) підхопити дослідження ролі базових інвес-

тицій, які були розпочаті ще на початку минулого 

століття двома видатними економістами — Мико-

лою Кондратьєвим та Йозефом Шумпетером.

Незважаючи на свою репутацію ліберала, 

Й. Шумпетер зміг вичленити із вчення К. Маркса 

опис внутрішньої динаміки саморозвитку в капі-

талістичній економіці; він посилався на Маркса 

як на економіста, а не на соціолога або політич-

ного ідеолога, тому велику увагу надавав поряд 

із макроекономічними мікроекономічним скла-

довим розвитку. Шумпетер також встановив, що 

властива капіталізму інноваційна динаміка кінець 

кінцем веде до насичення і стагнації, а потім — до 

болючих і складних зсувів і реорганізацій залежно 

від впровадження нових технологій і трансфор-

мації економіки. Таким чином, Шумпетер під-

твердив, що нестабільність і кризи є фундамен-

тальною особливістю капіталізму — у всякому 

випадку, в аспекті реальної економіки. В той же 

час, за Шумпетером, кризи, які розвиваються за 

типом «творчого руйнування», також відіграють 

ключову роль в успіхах капіталізму.

У соціалістичній «командній» економіці ци-

клічних криз і рецесії вдавалося уникати, але ціною 

технологічної стагнації; вона не змогла угнатися за 

інноваційною динамікою капіталізму, незважаючи 

на результати світового рівня в багатьох галузях на-

уки. Мабуть, саме тому під час кризи дослідники 

лівого спрямування помітно жвавішають, бо капі-

талізм, більш наявно, ніж вони самі, доводить свою 

недосконалість. Взагалі ж, залежність стабільності 

й інноваційності економіки від соціально-полі-

тичного устрою суспільства стає все більш спірним 

питанням, особливо з погляду на феномен Китаю. 

Про це доцільно було б постійно пам’ятати лідерам 

політичних сил пострадянських держав.

Теорія інновацій Й. Шумпетера — теорія 

«творчого руйнування» — пристосовувана тільки 

до реальної економіки. Її фінансовий сектор не 

визнає «фізичних» кордонів — він відділений від 

реальної економіки. Таким чином, окремі акти 

спекуляції або «ірраціональні коливання» прово-

кують «панічну» ліквідацію фінансових активів, 

бо, на відміну від реальної економіки, фінансовий 

сектор не має «вбудованих механізмів контролю». 

Якщо пустити фінансову сферу капіталізму на 

самоплив, вона буде скочуватися із ейфорії успі-

ху в саможерну рецесію. Мабуть, політики країн 

Першого світу краще, ніж сучасні економісти-на-

уковці, засвоїли ґрунт цього вчення, якщо їхніми 

першими антикризовими заходами стали прибор-

кання тих фінансових гравців, які дуже «заграли-

ся», а також обмеження сваволі інших.

Виходить, що «ліберал» Шумпетер стає ради-

кальним прибічником державного регулювання, 

як тільки мова заходить про фінансову сферу; він 

безкомпромісно наполягає на суворому зв’язку 

між фінансовою діяльністю і реальною еконо-

мікою. В його уяві, посилення або відновлення 

цього зв’язку — питання фінансово-технічної 

компетенції та політичної волі, тобто це питан-

ня не власно економічне. В Україні, де сваволя 

фінансового сектору вже давно не має здорового 
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глузду, а реальна економіка потерпає значно біль-

ші труднощі, ніж у провідних країнах світу, воче-

видь немає отієї політичної волі. Якщо Україна 

дійсно взяла за модель свого майбутнього рин-

кову систему Заходу взагалі, а США — зокрема, 

то невідкладно треба визнати, що тільки держава 

може допомогти своєму реальному сектору вийти 

з кризи і тільки очолені державою заходи можуть 

надати реальній економіці можливості для вихо-

ду із «технологічного тупика». Для цього потрібно 

буде також змінити вектор політики в освіті й нау-

ці — з ритуальних заклинань про їхню важливість 

на практичні дії (за прикладом західних країн), бо 

базові інновації як передумова виходу із «техноло-

гічного тупика» самі собою з неба не впадуть.

Тієї ж думки про визначальну роль держави у 

розвитку реальної економіки притримуються док-

тор економічних наук М. М. Якубовський та інші 

у роботі [22]. Автори констатують сумні факти: на 

протязі останніх років на науку і науково-технічні 

роботи в Україні витрачається 1,2 % ВВП, із них із 

держбюджету — тільки 0,4 %, що на порядок мен-

ше, ніж у розвинених країнах; для промисловості 

ці показники ще нижчі — відповідно 0,56 і 0,08 %; 

інноваційну діяльність у 2005 році здійснювало 

тільки кожне десяте підприємство, тоді як у роз-

винених країнах доля інвестиційно активних під-

приємств досягає 70 % [22, с. 7].

Зауважимо, що цей аналіз зроблено у докри-

зовий період; зараз стан справ у промисловості 

значно погіршився. Втім автори [22] наголошу-

ють, що промисловість ще має деякий потенці-

ал, збереження і розвиток якого за умови, що ця 

галузь стане пріоритетною у державній політиці, 

дозволить збільшити долю інноваційної продук-

ції у загальному реалізованому її обсязі з 6,5 % 

у 2005 році до 15–20 % у 2012 році і 30–35 % у 

2002 році [22, с. 12]. Суттєві з позиції реального 

стану, ці зростання — дуже скромні в порівнянні 

навіть з іншими країнами, що розвиваються; з 

такими показниками інноваційності у 2017 році 

Україна ще більш віддалиться від конкуренто-

спроможних країн. Але й таке досягнення можли-

ве лише за умови значного збільшення активної 

уваги держави до проблем реальної економіки. 

Автори наголошують, що річні обсяги інвесту-

вання промисловості треба збільшити до 2012 і 

2017 років у 2 і 3 рази відповідно. Головним дже-

релом інвестування, за їхньою думкою, будуть 

залишатися власні кошти підприємств, але їх пи-

тома вага буде зменшуватися з 57,4 % у 2005 році 

до 46 % у 2012 році і 37 % — у 2017 році. За таких 

обставин треба значно збільшити довгострокове 

кредитування з боку банків (з 14,8 % у 2005 році 

до 18 і 25 % у 2012 і 2017 роках відповідно) і дер-

жавного бюджету (перш за все у фінансуванні 

НДДКР у високотехнологічній, науковоємній, ін-

формаційній сферах та ОПК) [22, с. 20].

Ідея розвитку в опорі головним чином на 

власні джерела обґрунтована багатьма україн-

ськими економістами, зокрема [23]. Але у влад-

ній верхівці країни досі панувала інша ідея, сут-

ність якої відобразив відомий герой: «Запад нам 

поможет». Та сподівання на таку допомогу без-

підставні; у кризового Заходу через край влас-

них проблем; та й хто при здоровому глузді буде 

допомагати конкурентові, який до того ж ще й 

тоне. Саме тому МВФ та інші світові фінансові 

організації у 2009 році відмовили Україні у кре-

дитах. Це ще один доказ того, як небезпечно іг-

норувати світовий досвід і надбання економічної 

науки (як західної, так і власної).

Аналіз напрямів і характеру сучасної дискусії 

щодо альтернативних ідей розвитку національних 

і світового господарств дає належні підстави кон-

статувати значне збільшення уваги до практичних 

проблем поточного і середньострокового періо-

дів. Захоплення образами далекого майбутнього у 

багатьох навіть дуже відомих науковців призвело 

до зниження відповідальності їх самих і представ-

ників їхніх наукових шкіл за пошук відповідей на 

вимоги реального життя, падіння морального ав-

торитету науки. За цих обставин у політиків були 

«розв’язані руки», щоб діяти на власний роздум і 

далеко не завжди — в інтересах усього суспільства.

Зовні може здаватися, що сплеск уваги до мі-

кроекономічного рівня економіки, інвестицій, 

інновацій є лише продовженням багаторічних до-

сліджень минулого, але однакові дефініції тепер 

наповнюються новим змістом. Існує широке коло 

таких, що зароджуються, технологій, які відповіда-

ють критеріям базових інновацій і знаходяться на 

різній відстані від порога оперативного і комерцій-

ного застосування. Серед них можна назвати нано-

технології, водневу енергетику, передові екологічні 

технології, ядерний синтез, а також не маючі від-

ношення до техніки, але не менш значущі соціаль-

но-організаційні технології, наприклад, збільшен-

ня тривалості працездатного віку людини.

Ці технології, що тільки зароджуються, стик-

нулися із штучними перепонами у вигляді байду-

жості великого капіталу (бо його інтереси пов’язані 

тільки з отриманням негайної вигоди), невизначе-

ності держави, заклопотаності суспільства поточ-

ними справами. «Елітну» частину науковців теж 

цілком влаштовувало безтурботне життя.

Отже, виникнення кризи можна уподобити 

руйнівному повені внаслідок створених у руслі 

ріки перешкод. Чим скоріше ці перешкоди будуть 

усунені, тим швидше стабілізується ситуація в 

кожній країні.

Вагомий внесок у цю справу повинна зробити 

економічна наука. Від її переконливості й наполе-

гливості в значній мірі залежить доля новітніх тех-

нологій, які тільки народжуються і тому особли-

во потребують щедрого суспільного і приватного 
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фінансування за рахунок деякого змінення пріо-

ритетів у поточному споживанні. Від економічної 

науки також суттєво залежить, щоб ніяка держава 

не відмовилася (із приводу нестачі коштів) від іні-

ціювання й адекватного фінансування державно-

приватних «проривних програм» перманентного 

створення базових інновацій.

Висновки. Економічна наука надто довго 

переймалася «аполітичними» дослідженнями, 

внаслідок чого набула необмеженого масштабу 

практика неприборканого дерегулювання, еко-

номічної сваволі, особливо у фінансовому секторі 

майже всіх країн світу; як наслідок — крайнє за-

гострення інтересів національних і великого капі-

талу, виникнення світової кризи. Не мали прак-

тичної користі для упередження, і в наступний 

час — для виводу економік із кризи, праці макро-

економістів, які обґрунтовували ефективність 

управління економікою тільки «зверху», ігнору-

ючи зворотний вплив на формування її завдань 

мікроекономічного рівня. Було скомпрометовано 

найбільш популярний у макроекономістів на-

прям — економіко-математичне прогнозування 

й моделювання, яке, незважаючи на велику кіль-

кість праць, не допомогло передбачити кризу. 

Життя показало, що ніяка наукоподібна форма-

лізація соціально-економічних процесів, та ще й 

при використанні виключно фактів, статистики 

минулого, не спроможна врахувати всі вірогід-

ності навіть близького майбутнього.

Один із альтернативних напрямів економіч-

них досліджень базується на ідеї діючих сил, яка 

спростовує поширену думку про ідеальність капі-

талістичних ринків, наполягає на різноманітності 

ринкових умов, складності взаємин між фірмами і 

пропагує інноваційні інвестиції для забезпечення 

динамічного зростання.

Набуває сили ідея регулювання фінансового 

капіталу як постійна функція держави, а глибина 

її втручання в економіку повинна бути оптимізо-

ваною залежно від соціально-економічного стану. 

Прибічники цієї ідеї доводять, що антикризові 

заходи адміністрацій майже всіх провідних країн 

передбачали багато грошей для порятунку банків і 

дуже мало обмежень діяльності тих, хто призвів до 

кризи. Ця ідея визначає суттєву зміну парадигми у 

науковій думці, яка сталася не тільки під впливом 

економічної кризи, але й вимушеного визнання 

корисності досвіду «командної» економіки.

Набувають нового значення дослідження 

інновацій. Забезпечення економічного зростан-

ня пов’язується тепер головним чином з умовою 

випереджуючого росту базових інновацій. Саме 

вони створюють передумови інноваційного са-

морозвитку і виходу економік кризових країн із 

«технологічного тупика», в якому вони опинили-

ся внаслідок ігнорування пріоритетності іннова-

ційних інвестицій.

Доведено, що за рахунок інноваційних інвес-

тицій повинні створюватися базові інновації, які 

докорінно змінюють технології у масштабах всієї 

економічної системи і дають ефект технологіч-

ної хвилі, а також доповнюючі інновації, які підій-

мають рівень технологій окремих підприємств. 

Таким чином, сформульовано принципово нове 

завдання держави в сучасних умовах — створення 

стимулів для фінансового капіталу у фінансуван-

ні базових інновацій і для виробничих підпри-

ємств — у використанні власних прибутків для 

фінансування свого технологічного оновлення. 

Навіть уже здійснені державами регулятивні за-

ходи сприяли деякому зростанню інтересу фінан-

сового капіталу до венчурних проектів та активі-

зації довгострокового банківського кредитування 

реальної економіки розвинених країн. Почалося 

коригування антикризових заходів із переважно 

макроекономічних на мікроекономічні дії ши-

рокого спектру (довгострокові банківські креди-

ти під гарантії держави, лібералізація оподатку-

вання, цільове державне фінансування програм 

підготовки фахівців інженерних спеціальностей 

тощо), що свідчить про визнання недооцінки на-

укою і практикою ролі головного елемента еконо-

мічної системи — виробничого підприємства.

Серед альтернативних економічних поглядів 

останнього часу все більшу увагу держав і бізнесу 

привертає ідея багатофункціональних виробничих 

механізмів (БВМ) як вища результативна форма 

поєднання базових і доповнюючих інновацій. 

Реалізація цієї ідеї виявила позитивний зв’язок 

між цілісністю високотехнологічного виробни-

цтва в межах фірми та її продуктивністю. Завдя-

ки цьому змінюється досі поширений погляд на 

ефективність політики outsourcing (виведення ви-

робництва і, відповідно, робочих місць в країни 

Третього світу). Особливо в умовах кризи і висо-

кого рівня безробіття стає очевидною вигода зво-

ротної політики — insourcing, тобто відновлення 

виробничої цілісності фірм і отримання завдяки 

цьому можливості збільшення робочих місць для 

власного населення, підвищення кваліфікації 

персоналу фірм і покращення показників їхньої 

експортної діяльності.
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