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АНОТАЦІЯ 

 

Демидюк О.О. Ефективність функціонування та розвитку сучасних 

економічних систем. - Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки». – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і 

науки України, Київ, 2017. 

Дисертація присвячена комплексному дослідженню сутності, основних 

чинників, критеріїв і методичних підходів до оцінювання ефективності 

функціонування та розвитку сучасних економічних систем, покладеному в 

основу обґрунтування стратегічних пріоритетів підвищення результативності 

соціально-економічних перетворень в Україні. 

На основі систематизації та критичного аналізу напрацювань 

представників меркантилізму, класичної політекономії, німецької історичної 

школи, марксизму, неокласичної й кейнсіанської економічної теорії та 

інституціоналізму, автором розкрито еволюцію наукових поглядів на сутність і 

характерні ознаки економічних систем. Зроблено висновок щодо збагачення і 

поглиблення теоретичних уявлень про природу і специфіку різнорівневих 

господарських систем у процесі еволюції економічної науки. Узагальнення 

неортодоксальних напрямів наукових досліджень у цій царині дозволило 

визначити сучасні економічні системи як змішані, трансформаційні економіки, 

характерними ознаками яких є складність, поліструктурність, відкритість, 

динамічна нерівновага та нестійкість. Цільовою метою таких систем є 

забезпечення сталого розвитку, функціональне їх призначення пов’язано із 

задоволенням людських потреб за умов обмеженості ресурсів, упорядкування 

їх потребує певного інституційно-організаційного забезпечення, а 

зовнішньоекономічне позиціонування пов’язано з інтеграцією до мінливого 

світогосподарського середовища. 
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У дисертації обґрунтовано необхідність комплексного аналізу 

результативності функціонування та розвитку сучасних економічних систем на 

основі поєднання сформованих у науковій літературі підходів до трактування 

економічної ефективності, а саме: ортодоксального, прихильники якого 

трактують економічну ефективність у значенні кількісної результативності 

використання економічних ресурсів, і неортодоксального, праксеологічного 

підходу, прихильники якого аналізують економічну ефективність з позицій 

якісної результативності діяльності суб’єктів господарювання, зокрема, 

досягнення окресленої мети.  

Врахування методологічних здобутків неоінституційної теорії в частині 

дослідження сутності й структури інституційної системи суспільства, 

передумов, рушійних сил і наслідків інституційних змін, ролі та значення 

позаекономічних (історичних, національних, культурних, психологічних) 

факторів підвищення результативності функціонування та розвитку 

національних економік, оцінювання економічних взаємодій з погляду 

здійснення не лише трансформаційних, але й трансакційних витрат 

уможливило висновок щодо багатоаспектності поняття «ефективність 

економічних систем» та багатоманітності чинників, що на неї впливають. 

Автором запропоновано визначення ефективності сучасних економічних 

систем як кількісної та якісної результативності їхнього функціонування і 

розвитку, що виявляється в коеволюції з природним і соціальним середовищем 

з урахуванням максимального задоволення потреб як нинішніх, так і майбутніх 

поколінь на основі раціонального використання наявних ресурсів та 

інституційно-організаційного забезпечення інноваційних перетворень з метою 

підвищення глобальної конкурентоспроможності національних економік.  

На основі зазначеного підходу визначено основні критерії ефективності 

сучасних економічних систем, а саме: цільовий (забезпечення сталого 

розвитку); функціональний (раціональне використання ресурсів); інституційний 

(реалізація прогресивних інноваційних змін) та зовнішньоекономічний 

(успішна інтеграція до глобального світогосподарського простору). Зазначені 
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критерії корелюють з соціально-економічною, ресурсно-витратною, 

інституційною та адаптаційною результативністю функціонування і розвитку 

національних економік та відповідними методичними підходами до її 

оцінювання, що базуються на  показниках стійкого економічного добробуту, 

«зеленого» ВВП, індексу розвитку людського потенціалу, індексу сталого 

розвитку, енергоефективності економіки, продуктивності праці, індексу 

економічної свободи, індексу легкості ведення бізнесу, індексу сприйняття 

корупції, індексу глобальної конкурентоспроможності та ін. 

Шляхом компаративного аналізу ринкових перетворень у 14 

постсоціалістичних країнах, автором удосконалено методологічні підходи до 

аналізу ефективності функціонування та розвитку сучасних економічних 

систем у динамічному контексті. В роботі здійснено кластеризацію обраних 

країн за складовими Індексу процвітання, розробленого неурядовою 

організацією Legatum Institute, ВВП за паритетом купівельної спроможності 

(ПКС) на одну особу та  субіндексу «Інституції» Індексу глобальної 

конкурентоспроможності ВЕФ за 2007 і 2015 рр. Проведений економіко-

статистичний аналіз дав змогу виокремити чотири кластери країн з різною 

динамікою соціально-економічної ефективності їхніх господарських систем, 

ідентифікованих як: 1) країни-лідери; 2) країни, що тяжіють до лідерів; 3) 

країни, що тяжіють до аутсайдерів; 4) країни- аутсайдери. Встановлено 

належність України до четвертого кластера та обґрунтовано першочерговість 

подальших інституційних змін національної економіки. 

За результатами кореляційно-регресійного аналізу підтверджено гіпотезу 

щодо важливої ролі інституційних чинників (чіткої специфікації та захисту 

прав власності, створення умов для цільового використання бюджетних коштів, 

усунення іллегальних проявів економічної діяльності, гарантування захисту 

основних особистих та майнових свобод фізичних і юридичних осіб, дієвості 

правової системи, прозорості політики державних органів) у забезпеченні 

соціально-економічної ефективності національних економік. Значення 

коефіцієнтів кореляції підтвердило існування досить щільного зв’язку між 
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якістю інституційного середовища та рівнем економічного і соціального 

розвитку аналізованих країн (у 2007 р. і 2015 р. відповідні показники становили 

0,848 та 0,852).  

Доведено існування істотного впливу якості інституційного середовища як 

на ВВП за ПКС на одну особу, так і на рівень процвітання постсоціалістичних 

економік, незважаючи на те, що у 2015 р. значення коефіцієнтів кореляції дещо 

знизилося (від 0,757 у 2007 р. до 0,634 у 2015 р.). На основі цього прогресивні 

інституційні зміни було визначено важливим фактором забезпечення 

соціально-економічної ефективності національних економік та підтверджено, 

що саме «інституційний дрейф» окремих країн у напрямі підвищення якості 

інституційного середовища (перехід від нижчих кластерів до вищих) дозволив 

суттєво підвищити соціально-економічну ефективність їхніх економік. 

Проведений аналіз уможливив висновок щодо необхідності розробки та 

втілення заходів, спрямованих на підвищення інституційної ефективності 

економічної системи в процесі реалізації державної політики інноваційної 

модернізації економіки України. 

На основі аналізу показників, що характеризують результативність 

функціонування і розвитку національної економіки, обґрунтовано висновок 

щодо соціально-економічної, ресурсно-витратної, інституційної та адаптаційної 

неефективності економічної системи України, що знаходить вияв у 

нераціональному використанні ресурсного потенціалу, деградації природного 

середовища, звуженому кількісному та якісному відтворенні фізичного, 

людського та інноваційного потенціалів, зниженні добробуту населення та 

низькій конкурентоспроможності країни в глобальному світогосподарському 

просторі. Доведено, що важливим чинником неефективності 

постсоціалістичних перетворень в Україні є низька якість сформованого в 

країні інституційного середовища.  

З урахуванням необхідності подальшої трансформації економічної системи 

України в напрямі розбудови цивілізованого ринкового середовища й інтеграції 

до Європейського Союзу, в роботі обґрунтовано пріоритетні напрями 
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підвищення ефективності функціонування та розвитку національної економіки, 

а саме: забезпечення реалізації цілей сталого розвитку, розширене відтворення 

природного, фізичного і людського потенціалів, нарощування соціального й 

інтелектуального капіталів; створення системи повноцінного моніторингу та 

контролю за використанням національних ресурсів за участю органів держави і 

громадських організацій; розробка та реалізація дієвої державної політики, 

спрямованої на стимулювання раціонального використання факторів 

виробництва, підвищення енергоефективності національної економіки, 

зростання продуктивності праці; створення сприятливого до інновацій 

інституційного середовища шляхом подолання «інституційних пасток» у 

розвитку суспільства й держави, детінізації та дебюрократизації економічної 

діяльності, зниження трансакційних витрат за рахунок усунення їхньої 

корупційної складової. 

Доведено, що реалізація комплексу заходів, спрямованих на підвищення 

соціально-економічної, ресурсно-витратної та інституційної ефективності 

національної економіки на засадах їхньої синергійної взаємодії та 

взаємодоповнення сприятиме підвищенню адаптаційної ефективності 

економічної системи України, зростанню її глобальної 

конкурентоспроможності та успішній інтеграції до світогосподарського 

простору. 

Ключові слова: економічна система, ефективність функціонування та 

розвитку економічної системи, соціально-економічна, ресурсно-витратна, 

інституційна та адаптаційна ефективність економічної системи, інституційні 

чинники підвищення ефективності національних економік. 
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ABSTRACT 

 

Demydiuk O.O. Efficiency of Functioning and Development of Modern 

Economic Systems. – Manuscript. 

The Thesis for the degree of Candidate of Science (Economics) in specialty 

08.00.01 «Economic Theory and History of Economic Thought». – Taras 

Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of 

Ukraine. – Kyiv, 2017. 

The thesis is devoted to the comprehensive study of the essence, main factors, 

criteria and indicators of the efficiency of functioning and development of modern 

economic systems with the aim of substantiating the strategic priorities in improving 

the effectiveness of social and economic transformations. 

Having systematized and critically reviewed the existing works by the adherers 

of mercantilism, classical political economy, the German Historical School, Marxism, 

neoclassical and Keynesian economic theories and institutionalism, the author has 

unraveled the evolution of scientific opinions on the principles and characteristics of 

economic systems. A conclusion has been drawn as to the enrichment and deepening 

of theoretical beliefs about the nature and specifics of multilevel economic systems 

caused in the course of the evolution of economic science. By aggregating non-

orthodox lines of scientific research in this domain, it was possible to define modern 

economic systems as mixed, transformation economies whose differential 

characteristics include complexity, the coexistence of multiple structures, openness, 

as well as dynamic imbalance and instability. The primary goal of such systems is to 

ensure sustainable development, their functional purpose is to meet people’s needs 

using limited resources, their regulation requires a certain degree of institutional and 

organizational infrastructure, whereas their positioning in the international economics 

involves their integration into the ever changing global economic environment. 

The thesis makes a case for the need to undertake the complex assessment of the 

efficiency of functioning and development of modern economic systems by 

combining the approaches to interpreting economic efficiency that can be found in 
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scientific literature, namely the orthodox one whose adepts interpret economic 

efficiency in the quantitative terms of the effective use of economic resources, and 

the non-orthodox, praxeological approach whose adepts assess economic efficiency 

in the qualitative terms of the effective activity of economic subjects, in particular, 

their ability to reach a set goal.  

Through taking into account the best practices accumulated within the 

neoinstitutional theory with respect to the research of the essence and structure of the 

society’s institutional system, the prerequisites, driving forces and consequences of 

institutional changes, the role and meaning of non-economic (historical, national, 

cultural, psychological) factors of boosting the efficiency of functioning and 

development of national economies; through evaluating the economic interactions in 

terms of not only transformation but also transaction costs, it was possible to 

conclude that the term “efficiency of economic systems” has many aspects and is 

affected by various factors. 

The author proposes the definition of the efficiency of modern economic 

systems as a quantitative and qualitative performance of their functioning and 

development, which is manifested in co-evolution with the natural and social 

environments, taking into account the maximum satisfaction of the needs of both 

present and future generations as possible through the rational use of available 

resources and the institutional and organizational support of the innovative changes in 

order to improve the global competitive edge of national economies.  

Based on the approach specified above, the following criteria for the efficiency 

of modern economic systems were defined: the objective criterion (the maintenance 

of sustainable development); the functional criterion (the rational use of resources); 

the institutional criterion (the implementation of progressive innovative changes), and 

the foreign economic criterion (the successful integration into the global economic 

environment). The aforementioned criteria correlate with the social and economic, 

resource-cost, institutional and adaptive aspects of the functional and developmental 

efficiency of national economies, as well as with the corresponding practical methods 

of its evaluation which rely on the indicators of stable economic well-being, Green 
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GDP, the Human Development Index, the Index of Sustainable Development, energy 

efficiency within the economy, labor productivity, the Index of Economic Freedom, 

Index of Ease of Doing Business, Index of Corruption Perception, the Global 

Competitiveness Index, and others.  

Through a comparative analysis of market transformations in 14 post-socialist 

countries, the author has improved the methodological approaches to the analysis of 

the efficiency of functioning and development of modern economic systems in a 

dynamic context. The clustering of the selected countries was carried out using 

components of the Prosperity Index developed by the Legatum Institute, of the GDP 

at purchasing power parity per capita and the components of sub-index “Institutions” 

of Index of Global Competitiveness of the World Economic Forum in 2007 and 2015. 

The conducted economic-statistical analysis made it possible to separate four clusters 

of countries with different dynamics of social and economic efficiency of their 

economic systems, identified as: 1) leader countries; 2) aspiring leader countries; 3) 

potential outsider countries; 4) outsider countries. Ukraine has been identified as a 

country belonging to the fourth cluster, so the paper offers a set of further 

institutional changes to the national economy. 

The results of the correlation and regression analysis have verified the 

hypothesis as to the important role the institutional factors (ensuring clear 

specification and protection of property rights, creating the environment for the 

rational spending of budget funds, eliminating the illegal aspects of economic 

activities, guaranteeing the protection of basic personal and material rights of 

individuals and businesses, ensuring the effectiveness of the legal system and the 

transparency of the policies introduced by public authorities) play in enabling the 

social and economic efficiency of national economies. The values of the correlation 

coefficients backed the existence of a considerably close connection between the 

quality of the institutional environment and the levels of economic and social 

development of the evaluated countries (in 2007 and 2015 the corresponding 

indicators were equal to 0.848 and 0.852 respectively).  
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It has been proved that the quality of the institutional environment affects both 

GDP in terms of PPP per capita and the level of prosperity of post-socialist 

economies, despite the fact that in 2015 the values of the correlation coefficients 

somewhat decreased (from 0.757 in 2007 down to 0.634 in 2015). In view of this, 

progressive institutional changes were regarded as an important factor in ensuring the 

social and economic efficiency of national economies. It has also been reiterated that 

the “institutional trend” of certain countries towards the improvement of the quality 

of their institutional environments (the upgrade from the lower clusters to the higher 

ones) specifically allowed them to increase the social and economic efficiency of 

their economies to a considerable extent. Based on the analysis performed, it was 

possible to deem necessary the implementation of measures to increase the 

institutional efficiency of the economic system as part of the government policy on 

the innovative modernization of Ukraine’s economy. 

Based on the analysis of indicators of the efficiency of functioning and 

development of the national economy, it has been concluded that Ukraine’s economic 

system demonstrates social and economic, resource-cost, institutional and adaptive 

inefficiency, which manifests itself in the unreasonable consumption of its resource 

potential, the degradation of its natural environment, the limited quantitative and 

qualitative regeneration of its physical, human and innovation potentials, the 

diminishment of the people’s well-being, and the country’s low competitive power in 

the global economic space. It has been proved that the low quality of the institutional 

environment established in the country is an important factor in the inefficiency of 

post-socialist transformations in Ukraine.  

Considering the need for a further transformation of Ukraine’s economic system 

towards building a civilized market and integrating into the European Union, the 

paper sets forth the key priorities in lifting the efficiency of functioning and 

development of the national economy, such as the implementation of Sustainable 

Development Goals (SDGs), the advanced regeneration of its physical, human and 

innovation potentials, the building up of its social and intellectual capitals, the 

building of a system of comprehensive monitoring and control over the use of 



 11
national resources involving public authorities and non-profit organizations, the 

design and implementation of an actionable public policy with regards to encouraging 

the rational use of factors of production, the boosting of energy efficiency in the 

national economy, the improvement of labor productivity, the building of an 

innovation-friendly institutional environment through overcoming “institutional 

traps” in social and national development, the getting rid of shadowed schemes and 

bureaucracy in economic activities, the cutting of transaction costs by eliminating 

corruption. 

It has been proved that by implementing a range of measures to improve the 

social and economic, resource-cost and institutional components of the efficiency of 

the national economy via their synergetic cooperation and complementarity, it is 

possible to boost the adaptive efficiency of Ukraine’s economic system, help improve 

its competitive position and successfully integrate into the global economic space. 

Key words: economic system, efficiency of functioning and development of the 

economic system, socio-economic, resource-cost, institutional and adaptive 

efficiency of the economic system, institutional factors for increasing the efficiency 

of national economies. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Глибокі й масштабні 

трансформації сучасних економічних систем, що відбуваються на тлі 

розгортання глобальних кризових процесів, деформації базисних інституційних 

структур суспільства, загострення соціальних суперечностей, появи якісно 

нових викликів і загроз, засвідчують неефективність сформованих стратегій, 

механізмів та інструментів управління соціально-економічним розвитком. 

Усвідомлення надскладної природи й нелінійності останнього змінює підходи 

до трактування результативності функціонування національних економік з 

урахуванням багатоаспектної палітри сучасних господарських відносин і 

взаємодій. 

Особливої актуальності проблематика ефективності економічних систем 

набуває в умовах ринкових трансформацій постсоціалістичних країн. Успішна 

інтеграція їх до глобального середовища актуалізує розробку дієвих механізмів 

підвищення конкурентоспроможності й досягнення цілей сталого розвитку, що 

потребує врахування широкого спектру критеріїв і відповідних їм показників 

оцінювання результативності економічних та інституційних змін. 

Як доводить практика, володіючи потужним ресурсним потенціалом, 

Україна все ще не забезпечує його ефективного використання. Об’єктивна 

необхідність посткризової модернізації національної економіки та прискорення 

ринкових реформ, спрямованих на підвищення добробуту населення, 

загострюють потребу в розробці адекватних сучасним реаліям теоретико-

методологічних засад дослідження сутності, основних чинників і критеріїв 

оцінювання ефективності функціонування та розвитку сучасних економічних 

систем з метою обґрунтування стратегічних пріоритетів назрілих у країні 

соціально-економічних перетворень. 

Теоретична і практична значущість цих проблем, актуальність 

комплексного їх дослідження для забезпечення випереджального інноваційного 
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розвитку вітчизняної економіки обумовили вибір теми та структуру 

дисертаційної роботи. 

Дослідженню сутності, характерних ознак та основних чинників еволюції 

різнорівневих економічних систем здавна приділяли увагу класики світової 

економічної думки – А. Сміт, Дж. Ст. Мілль, Ф. Ліст, К. Маркс, М. Вебер, 

Дж. М. Кейнс, Ф. Хайєк та ін. Проблеми ефективності функціонування й 

розвитку ринкових економік знайшли відображення в працях Дж. Гібсона,       

Д. Донеллі, Е. Долана, П. Друкера, Г. Дейлі, К. Менара, М. Мескона, В. Ойкена, 

Дж. Сакса, Дж. Стігліца та інших дослідників.  

Суттєвий внесок у дослідження позаекономічних, передовсім 

інституційних чинників ефективності сучасних економічних систем, зробили 

відомі західні вчені – Т. Веблен, Дж. Б’юкенен, М. Олсон, Д. Норт, 

О. Уільямсон, Дж. Ходжсон та ін. Зазначена проблематика знайшла 

відображення у працях дослідників із постсоціалістичних країн: С. Архієреєва, 

В. Базилевича, Л. Бальцеровича, Г. Башнянина, В. Бодрова, Т. Гайдай, В. Гейця, 

Н. Гражевської, С. Гомулки, А. Гриценка, Ю. Івашука, Г. Колодки, Я. Корнаї, 

Б. Кульчицького, Я. Кульчицького, О. Норгаарда, І. Радіонової, А. Маслова, 

С. Кірдіної, А. Олейника, В. Тарасевича, В. Осецького, А. Ослунда, 

А. Філіпенка, А. Чухна, О. Яременка та ін. Однак, незважаючи на наявність 

ґрунтовних напрацювань у цій царині, теоретичне осмислення ефективності 

функціонування та розвитку сучасних економічних систем все ще не 

задовольняє запитів сучасності. Недостатня розробленість теоретико-

методологічних засад таких досліджень, дискусійність зазначених проблем, 

їхня наукова та практична значущість обумовили вибір теми дисертації, її мету 

та структуру. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційну роботу виконано згідно з планом науково-дослідних робіт 

економічного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка у межах тем: № 11БФ040-01 «Модернізація економіки України на 

засадах сталого соціально-економічного розвитку: закономірності, протиріччя, 
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ризики» (№ ДР 0111U006456), де автором було розкрито основні критерії й 

проаналізовано показники ефективності економічної системи України, та         

№ 16БФ040-01 «Макроекономічна стратегія реалізації європейського вектору 

економічного розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя» 

(№ ДР 0116U004822), де автором було обґрунтовано пріоритетні напрями 

підвищення ефективності інституційних трансформацій економіки України та 

забезпечення її гармонійної інтеграції до світового господарського простору. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розвиток 

теоретико-методологічних засад дослідження сутності та основних чинників 

ефективності функціонування й розвитку сучасних економічних систем і 

розробка на цій основі практичних рекомендацій щодо підвищення 

ефективності економічної системи України. Для досягнення поставленої мети в 

дисертації вирішувалися такі завдання: 

− проаналізувати еволюцію наукових поглядів на сутність і характерні 

ознаки економічних систем; 

− висвітлити теоретичні засади дослідження економічної ефективності; 

− розкрити методологічні здобутки неоінституціоналізму в дослідженні 

ефективності економічних систем; 

− з’ясувати сутність і критерії ефективності сучасних економічних 

систем; 

− дослідити методичні підходи до оцінювання ефективності 

функціонування та розвитку національних економік; 

− здійснити порівняльний аналіз ефективності інституційних 

трансформацій постсоціалістичних країн; 

− проаналізувати основні чинники та динаміку ефективності 

економічної системи України в трансформаційний період; 

− розкрити зміст та спрямованість інституційних змін національної 

економіки; 

− обґрунтувати пріоритетні напрями підвищення ефективності 

економічної системи України. 
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Об’єктом дослідження є сучасні економічні системи як надскладні 

динамічні структури, результативність функціонування й розвитку яких 

визначається комплексом ендогенних та екзогенних факторів. 

Предметом дослідження є ефективність сучасних економічних систем, 

основні тенденції, чинники та шляхи її підвищення за умов глобальних 

трансформацій. 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційної роботи є 

загальнонаукові та специфічні методи наукового пізнання. Для поглибленого 

аналізу сутності, характерних ознак та теоретичних засад дослідження 

ефективності економічних систем застосовано методи наукової абстракції, 

індукції і дедукції, єдності історичного та логічного (підрозд. 

1.1, 1.2). Виявленню методологічних здобутків неоінституціоналізму у 

висвітленні ефективності економічних систем сприяло використання історико-

генетичного та порівняльного підходів (підрозд. 1.3). Теоретико-методологічні 

надбання інституціоналізму, еволюційної економіки та економічної 

синергетики дозволили проаналізувати сутність і критерії ефективності 

сучасних економічних систем (підрозд. 2.1). Компаративний підхід, оперування 

категоріями загального, особливого та одиничного були покладені в основу 

дослідження ефективності інституційних трансформацій постсоціалістичних 

країн і методичних підходів до оцінювання ефективності функціонування й 

розвитку національних економік (підрозд. 2.2, 2.3). Абстрактно-аналітичний і 

економіко-статистичні методи наукового пізнання, кластерний та кореляційний 

аналіз, індексний і табличний методи, аналіз рядів динаміки застосовувалися в 

процесі висвітлення основних чинників і динаміки ефективності економічної 

системи України в трансформаційний період, з’ясування змісту та 

спрямованості інституційної трансформації національної економіки, а також 

пріоритетних напрямів підвищення її ефективності (підрозд. 3.1, 3.2, 3.3). 

Економіко-статистичний аналіз здійснювався з використанням програмних 

пакетів Microsoft Excel і Statistica 10.0. 
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Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативно-правові 

акти України й інших країн світу; аналітичні та статистичні матеріали 

вітчизняних міністерств і відомств; офіційні видання міжнародних організацій; 

результати наукових досліджень українських та іноземних учених з проблем 

ефективності функціонування й розвитку сучасних економічних систем, 

відображені в монографіях, періодичних виданнях, збірниках наукових праць; 

матеріали міжнародних науково-практичних конференцій, інформаційних 

порталів та офіційних сайтів, розміщені в мережі Інтернет. Статистична база 

проведеного дослідження сформована з масивів даних Організації Об’єднаних 

Націй, Світового банку, Міжнародного валютного фонду, Світової організації 

торгівлі, Державної служби статистики України. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в розробці  

теоретико-методологічних положень і практичних рекомендацій, що 

відображають постановку й розв’язання наукової проблеми підвищення 

ефективності функціонування та розвитку сучасних економічних систем. 

Найвагомішими теоретичними і практичними результатами, що 

характеризують наукову новизну дисертаційної роботи й особистий внесок 

автора, є такі: 

вперше: 

− запропоновано авторське визначення ефективності економічних систем, 

яке враховує їхню надскладну та динамічну природу. Ефективність сучасних 

економічних систем як багатоаспектне поняття характеризує якісну і кількісну 

результативність функціонування та розвитку останніх у коеволюції з 

природним і соціальним середовищем з урахуванням задоволення потреб як 

нинішніх, так і майбутніх поколінь, на основі раціонального використання 

наявних ресурсів та інституційно-організаційного забезпечення інноваційних 

перетворень, що сприяють підвищенню глобальної конкурентоспроможності 

національних економік; 
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удосконалено: 

– понятійно-категоріальний апарат дослідження ефективності сучасних 

економічних систем в частині розкриття сутності та специфічних ознак 

соціально-економічної, ресурсно-витратної, інституційної й адаптаційної 

результативності функціонування та розвитку національних економік як 

змішаних, трансформаційних структур, що характеризуються складністю,  

відкритістю, динамічною нерівновагою і нестійкістю. Це дозволило 

обґрунтувати комплексний підхід до визначення пріоритетних напрямів 

державного регулювання ефективності економічної системи України; 

– методологічні підходи до аналізу ефективності функціонування та 

розвитку сучасних економічних систем у динамічному контексті на основі 

кластеризації постсоціалістичних країн за складовими Індексу 

процвітання, ВВП за паритетом купівельної спроможності (ПКС) на одну особу 

та  субіндексу «Інституції» Індексу глобальної конкурентоспроможності 

Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) за 2007 і 2015 рр. Такий підхід дав 

змогу виокремити чотири кластери країн з різною динамікою соціально-

економічної ефективності їхніх господарських систем, ідентифікованих як: 1) 

країни-лідери; 2) країни, що тяжіють до лідерів; 3) країни, що тяжіють до 

аутсайдерів; 4) країни-аутсайдери. Встановлено належність України до 

четвертого кластера; 

– теоретико-методологічні засади дослідження динаміки та основних 

чинників ефективності економічної системи України з урахуванням здобутків 

неоінституціоналізму у висвітленні результативності функціонування та 

розвитку ринкової економіки, а саме: запровадження в науковий обіг поняття 

«інституційна система» та аналізу її ефективності; висвітлення останньої у 

динамічному контексті, через призму теорії інституційних змін; врахування 

впливу позаекономічних (історичних, національних, культурних, 

психологічних) чинників на підвищення результативності функціонування та 

розвитку економічних систем; аналізу ефективності економічних взаємодій з 

погляду здійснення не лише трансформаційних, але й трансакційних витрат. Це 
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дозволило розкрити зміст та спрямованість інституційних змін національної 

економіки; 

набули подальшого розвитку: 

– наукові підходи до трактування економічної ефективності в частині 

виокремлення ортодоксального підходу, прихильники якого тлумачать це 

поняття в контексті досягнення конкретних кількісних результатів за умов 

використання фіксованого обсягу ресурсів, і неортодоксального, 

праксеологічного підходу, прихильники якого розглядають економічну 

ефективність з позиції якісної результативності діяльності суб’єктів 

господарювання, зокрема, досягнення визначеної мети. Доведено, що 

поєднання цих підходів дозволяє комплексно аналізувати ефективність 

сучасних економічних систем з позицій якісної і кількісної результативності 

їхнього функціонування та розвитку; 

– методологічні засади дослідження взаємозв’язку між якістю 

інституційного середовища і соціально-економічною ефективністю 

постсоціалістичних економік з використанням інструментів кореляційного 

аналізу, що дало змогу виявити суттєвий вплив на ефективність 

функціонування й розвиток сучасних економічних систем таких інституційних 

чинників, як: чітка специфікація прав власності, цільове використання 

бюджетних коштів, гарантування захисту основних особистих та майнових 

прав фізичних і юридичних осіб, дієвість правової системи врегулювання 

суперечок, транспарентність органів державної влади та управління; 

– методичні підходи до оцінювання ефективності національних економік 

з урахуванням таких критеріїв кількісної і якісної результативності 

функціонування й розвитку сучасних економічних систем: 1) цільового 

(реалізація цілей сталого розвитку); 2) функціонального (забезпечення 

раціонального використання ресурсів); 3) інституційного (сприяння 

прогресивним інноваційним змінам); 4) зовнішньоекономічного (гармонійна 

інтеграція до глобального світогосподарського простору); 
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− пріоритетні напрями підвищення ефективності економічної системи 

України, а саме: реалізація цілей сталого розвитку, підвищення продуктивності 

праці й енергоефективності національної економіки, удосконалення системи 

соціального захисту населення, детінізація, декорупціалізація та 

дебюрократизація економічної діяльності, вдосконалення державного 

регулювання сфери науки і освіти, лібералізація трансферу новітніх технологій, 

нагромадження людського, інтелектуального та соціального капіталів, 

реформування національної інноваційної системи, приведення інституційного 

середовища у відповідність до європейських норм, що формують цивілізовані 

умови ринкового господарювання і сприяють підвищенню глобальної 

конкурентоспроможності національної економіки. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 

обґрунтовані в дисертації наукові висновки і рекомендації поглиблюють 

розуміння сутності, основних критеріїв та методичних підходів до оцінювання 

ефективності сучасних економічних систем і можуть бути використані в 

процесі розробки та реалізації соціально-економічної політики держави. 

Окремі положення і висновки дисертаційної роботи, а саме: пропозиції 

щодо підвищення глобальної конкурентоспроможності національної економіки 

шляхом покращення правового поля діяльності малого та середнього бізнесу; 

запровадження ефективних прав власності на винаходи, відкриття й інші 

продукти інтелектуальної діяльності; створення селективних стимулів для 

інноваційного підприємництва; усунення обмежень на трансфер технологій та 

інтелектуального капіталу були використані Міністерством фінансів України в 

процесі підготовки аналітичних та інформаційних матеріалів для розробки і 

реалізації Стратегічного плану діяльності Міністерства фінансів України на 

2015 бюджетний рік та два бюджетних періоди, що настають за плановим 

(2016-2017 рр.) (довідка № 31-01020-07/8 від 16.03.2015 р.). 

Викладені в дисертації висновки та пропозиції щодо вдосконалення 

державного регулювання сфери науки і освіти в Україні, прав власності на 

продукти інтелектуальної діяльності, лібералізації трансферу новітніх 
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технологій та інтелектуального капіталу, реформування національної 

інноваційної системи були враховані Комітетом Верховної Ради України з 

питань науки і освіти при формуванні національної нормативно-правової бази в 

сферах науки і освіти, інтелектуальної власності, зокрема в процесі  підготовки 

аналітичних довідок до проекту закону України про зміни системи 

регулювання економіки (реєстр. № 1069 від 27.11.2014 р.), законопроектів про 

освіту, наукову та науково-технічну діяльність, авторське право і суміжні права 

(довідка № 04-23/18-708 від 26.05.2015 р.). 

Методичні матеріали з питань сутності, складових і критеріїв 

інституційної ефективності соціально-економічних систем, теоретичних засад 

та методичних підходів до її оцінювання, передумов і пріоритетів 

інституційних реформ в Україні впроваджені в навчальний процес та 

використовуються на економічному факультеті Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка при викладанні навчальної дисципліни 

«Трансформація економічних систем» (довідка № 013/410 від 29.06.2016 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є завершеним самостійним 

науковим дослідженням, у якому викладено авторський підхід до аналізу 

сутності, основних чинників і критеріїв ефективності функціонування та 

розвитку сучасних економічних систем, обґрунтовано практичні рекомендації 

щодо підвищення ефективності економіки України. Наукові положення, 

висновки і рекомендації, що виносяться на захист, отримані автором особисто. 

З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертації використано 

лише ті ідеї та висновки, які становлять особистий доробок автора. 

Апробація матеріалів дисертації. Основні результати дослідження 

апробовані на 7 міжнародних наукових і науково-практичних конференціях, 

круглих столах, а саме: Міжнародній науково-практичній конференції 

«Шевченківська весна: Економіка» (24–28 березня 2014 р., м. Київ), 

Міжнародній науково-практичній конференції «Конкурентоспроможність 

національної економіки» (28 березня 2014 р., м. Київ), IV Міжнародній  

науково-практичній конференції «Світова наука та сучасне суспільство: 
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актуальні питання економіки, соціології і права» (22 січня 2014 р., м. Саратов), 

Міжнародній науково-практичній конференції «Майбутні проблеми світу 

науки» (20 квітня 2014 р., Софія, Болгарія), Міжнародній науково-практичній 

конференції «Шевченківська весна: Економіка» (1–3 квітня 2015 р., м. Київ), 

Міжнародній науково-практичній конференції «Парадигмальні зрушення в 

економічній теорії XXI ст.» (15–16 жовтня 2015 р., м. Київ), Міжнародній 

науково-практичній конференції «Шевченківська весна: Економіка» (5–8 квітня 

2016 р., м. Київ). 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. 

Загальний обсяг дисертації становить 247 сторінки друкованого тексту. 

Основний зміст роботи викладено на 164 сторінках тексту, який містить            

15 таблиць, 16 рисунків та 9 формул. Робота має 20 додатків, розміщених на          

39 сторінках. Список використаних джерел налічує 283 найменувань і 

викладений на 27 сторінках.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ 

 

1.1. Еволюція наукових поглядів на сутність і характерні ознаки 

економічних систем 

 

Проблема сутності та характерних ознак економічних систем здавна 

привертала увагу вчених-економістів та отримала відображення у багатьох 

працях як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників. Аналіз цих праць дозволяє 

розглядати економічні системи як найскладніші феномени господарської 

еволюції, що відзначаються розгалуженою структурою, взаємозв'язки між 

елементами якої є надзвичайно динамічними. 

Як відомо, поняття система (грец. «systema» – складене із частин, 

з'єднане) у найзагальнішому розумінні трактується як «безліч елементів, що 

перебувають у відносинах і зв'язках один з одним, утворюючи при цьому певну 

цілісність та єдність» [160, c. 152; 85, с. 419]. Засновник системного підходу     

Л. фон Берталанфі трактував систему як сукупність взаємодіючих компонентів, 

сутність та організація якої виявляється у відносинах між її взаємопов'язаними 

частинами, за допомогою яких підтримується існування системи як такої. Саме 

через організацію (тобто конкретну структуру зв'язків і відносин) кожна 

частина системи взаємодіє з іншими в процесі передавання інформації та 

регулювання з метою збереження системи в цілому [245, с. 1-10].  

Подібним чином розробник концепції універсального еволюціонізму 

М. Моісєєв називав системою «будь-яку сукупність взаємодіючих елементів» 

[159, с. 35]. Зауважимо, що таке визначення системи не має обмежень, оскільки 

різноманітними зв'язками охоплені всі об'єкти світу. Відтак, визначення 

«система» прийнятне для надзвичайно широкого кола явищ і феноменів. Одним 

із таких феноменів є економіка, що постає як надскладна система, яка може 

бути проаналізована в різних структурних розрізах. При цьому відсутність 
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єдиного, усталеного погляду на трактування сутності економічної системи 

зумовлена іманентною поліструктурністю та складністю характеристик самого 

об’єкта, а також мультипарадигмальністю сучасного економічного знання           

[34, с. 19-21]. Ретроспективний аналіз творів видатних представників світової 

економічної думки підтверджує, що уявлення про природу та закономірності 

функціонування й розвитку різнорівневих господарських систем поступово 

формувалися та збагачувалися в процесі еволюції економічної науки 

(додаток А).  

Так, представники меркантилізму вперше акцентували увагу на 

національних економіках як суб’єктах міжнародних економічних 

(торговельних) відносин. Результативність функціонування останніх 

трактувалася в контексті збагачення країни (нагромадження золота і срібла) 

шляхом формування активного грошового (ранні меркантилісти) та 

торговельного (пізні меркантилісти) балансу. Водночас прихильники класичної 

економічної теорії (А. Сміт, Д. Рікардо, Т. Мальтус, Дж. Ст. Мілль та ін.) 

відстоювали космополітичний підхід і досліджували універсальну ринкову 

економіку як саморегульовану сукупність окремих індивідуальних господарств, 

діяльність кожного з яких спрямована на максимізацію власної вигоди            

[205, с. 80]. 

Одним із напрямів неортодоксальних наукових досліджень проблем 

формування й розвитку господарьких систем у ХIX ст. стала марксистська 

економічна теорія. У працях К. Маркса та його послідовників було 

обгрунтовано формаційний підхід до аналізу соціально-економічної еволюції 

людства, згідно з яким в історії людства можна виділити первісну (общинну), 

рабовласницьку, феодальну, капіталістичну та комуністичну формації. В 

основу суспільної формації К. Маркс поклав матеріальне виробництво та 

виробничі відносини – економічний базис, на якому «надбудовуються» 

політика, ідеологія, мораль, релігія. У марксистській інтерпретації формація 

постає як поєднання способу виробництва та соціальної надбудови. При цьому 

продуктивні сили певного щабля розвитку суспільства вважаються сумісними 
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лише з певним типом виробничих відносин, а останні – з певною надбудовою. З 

іншого боку, певний тип економічного базису й соціальної надбудови вимагає 

відповідної матеріально-технічної бази. Відтак кожна суспільно-економічна 

формація розглядається одночасно як тип суспільства із властивою йому 

економічною системою, що функціонує й розвивається за своїми законами, та 

як стадія соціально-економічного прогресу [150, с. 65]. Запровадження 

формаційного підходу сприяло розгляду історії людського суспільства як 

єдності певних закономірних щаблів соціально-економічного розвитку, в яких 

суспільство є системою конкретно-історичних зв'язків і відносин            

[108, с. 348-380].  

Характерною ознакою неортодоксальних економічних досліджень 

представників історичної школи (Ф. Ліст, Г. Шмоллер, К. Бюхер, В. Зомбарт, 

М. Вебер) стало визначення у якості предмета національної економії 

господарства країни в цілому, фактичної господарської поведінки, моральних 

та етичних норм господарювання [19, с. 142-147]. Яскравим прикладом таких 

теоретико-методологічних новацій є концепція економічного прогресу націй 

Ф. Ліста. Глибокий аналіз історичного матеріалу, дослідження еволюції 

галузевої структури економічних систем та зіставлення рівня розвитку 

сучасних йому національних економік дозволили німецькому вченому 

виокремити п'ять стадій господарського розвитку деяких країн та обґрунтувати 

висновок, згідно з яким економічна політика держави повинна враховувати 

специфіку кожного етапу господарського прогресу нації з метою створення 

передумов неухильного зростання її продуктивних сил [139, с. 342]. Інший 

представник історичної школи – К. Бюхер – запропонував узагальнену схему 

соціально-економічного розвитку народів Західної та Північної Європи, в якій 

виділив етапи замкненого, міського та народного господарства й довів, що 

еволюція форм промисловості супроводжується експансією капіталу аж до 

повного охоплення ним національної економіки [14]. 

Вагомий внесок у дослідження позаекономічних чинників 

функціонування й розвитку економічних систем належить В. Зомбарту та 
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М. Веберу. Класичним порівняльно-історичним дослідженням початку XX ст. 

стала праця М. Вебера "Протестантська етика і дух капіталізму", в якій 

німецький вчений здійснив компаративний аналіз західної і східної цивілізацій 

з метою дослідження передумов виникнення та специфічних особливостей 

капіталістичної економічної системи. На думку вченого, остання є 

концентрацією економічної раціональності, як результату унікальних 

історично-релігійних умов, що склалися на території Європи в ХVІ-ХVІІ ст., 

коли Реформація ототожнила працю з релігійною аскезою, що постає 

необхідною умовою порятунку душі. За висновками М. Вебера, основу 

успішного розвитку капіталістичної економіки становлять протестантська 

трудова етика, дух територіальної експансії та виникнення сучасної науки [16]. 

У контексті досліджуваної нами проблеми заслуговують на увагу 

теоретичні розробки В. Зомбарта, який визначав економічну систему як 

абстрактно-теоретичну конструкцію, за допомогою якої описується спосіб 

господарювання кожного народу. Відповідно до цього способу формується 

«господарський дух», що містить у собі три основних елементи: господарську 

психологію, господарський порядок і певну техніку. Механізмами 

саморегулювання капіталістичної економіки вчений вважав процеси насичення 

капітальними благами, концентрацію та централізацію капіталу в акціонерних 

товариствах. Водночас її свідомими регуляторами постають прогнозування, 

раціоналізація банківської діяльності та грошового обігу, законодавче обме-

ження спекуляцій, монополістичні угоди підприємців тощо [96, с. 105-601].  

Аналіз теоретичних надбань неокласичної школи економічної теорії, що 

знайшли відображення у працях А. Маршалла, Дж. Б. Кларка, Л. Вальраса, 

В. Парето, К. Ерроу та інших дослідників і становлять основу сучасної мікро- 

та макроекономіки, дає змогу виділити такі особливості неокласичної 

методології в дослідженні ринкової економічної системи:  

1) згідно з атомістичним підходом властивості сукупності зводяться до 

властивостей її складових елементів, що забезпечує можливість моделювання 
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поведінки економічної системи тими ж засобами, що і поведінки окремих 

економічних агентів;  

2) догматизація економічної раціональності та індивідуалістичних 

інтересів економічних суб’єктів як основи економічного мислення та поведінки 

в ринковій системі;  

3) покладення в основу фундаментального механізму економічної 

системи ринково-конкурентного порядку, що призводить до ігнорування або 

нездатності пояснити роль явищ і процесів «неекономічного характеру» в 

розвитку ринкової економіки [28, c. 16].  

Перехід від мікроекономічного до макроекономічного аналізу складних 

систем, заснованих на риковому та державному регулюванні, започаткований 

ще на початку ХХ т. Дж. М. Кейнсом [111]. Головною методологічною 

відмінністю неокласики та кейнсіанства стало заперечення останнім 

рівноважності досконало конкурентної ринкової системи, визнання провідної 

ролі держави в регулюванні економічних процесів і врахування ролі 

психологічних чинників людської поведінки у поясненні функціонування й 

розвитку національних економік.  

Серед основних положень, які захищали в ХХ ст. продовжувачі 

неокласичної методологічної традиції – представники неолібералізму 

(Ф. Хайєк, В. Ойкен, М. Фрідмен та ін.), чільне місце посідає положення щодо 

ефективності децентралізованої ринково-конкурентної економічної системи, в 

якій держава виконує роль гаранта умов конкуренції та функцію перерозподілу 

національного багатства у соціальних цілях. Характерно, що Ф. Хайєк і 

М. Алле відійшли від неокласичної доктрини економічної рівноваги ринкової 

системи, зокрема принципів автоматичності та неминучості процесів 

врівноваження і єдності цін на всіх ринках, замінивши її концепціями 

«спонтанного порядку» та «економіки ринків» [225; 1]. 

Крім того, в межах ордолібералізму було започатковано порівняльне 

дослідження відмінних від ринкової економічних систем безвідносно до їхньої 

історичної еволюції, а саме – теорію ідеальних типів господарства В. Ойкена. У 
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праці «Основи національної економії» (1939 р.) вчений виступив з критикою 

економічної науки свого часу, вважаючи, що використовуваний в її межах 

описовий, індуктивний підхід не може привести до пізнання господарської 

дійсності, адже економічні системи занадто складні, їх неможливо вивчати в 

«нерозчленованому теоретичним аналізом вигляді» [170]. На думку дослідника, 

неокласична економічна теорія з її потужним аналітичним апаратом не 

впоралася із завданням раціонального розуміння соціальної дійсності, оскільки 

витончені неокласичні моделі занадто далекі від реальності. Цю дилему 

економічного мислення – відірваний від теорії емпіризм, або далека від 

дійсності теорія – В. Ойкен назвав «великою антиномією» [170, c. 22]. Її 

подоланню, на думку дослідника, сприяє так званий «третій шлях», що поєднує 

теоретичне та емпіричне дослідження і ставить перед економічною наукою дві 

головні проблеми: пізнання кількісних взаємозв'язків господарського 

повсякденного процесу та якісно різних економічних систем. 

Важливо зауважити, що економічна теорія, на переконання В. Ойкена, 

має вивчати економічні системи, як складові цілісного життєвого укладу 

конкретного суспільства, елементами яких є сукупність інституцій і норм, 

пов’язаних з економічними організаціями і типами економічної поведінки, що 

регулюють відносини між домашніми господарствами, підприємствами, 

державними та економіко-політичними структурами. Їхніми завданнями є 

забезпечення господарської життєдіяльності суспільства, оптимальне 

управління економічними процесами з урахуванням  його економічних та 

позаекономічних, зокрема суспільно-політичних, цілей [170, с. 3]. 

На думку німецького вченого, незліченне розмаїття національних 

економік можна розглядати та класифікувати на основі виділення обмеженого 

числа «чистих форм», притаманних централізовано-керованому та ринковому 

господарству. Зазначені «чисті форми» характеризуються протилежними 

відносинами економічної влади: від адміністративного господарства, в якому 

індивід максимально позбавлений прав і впливу на процес прийняття рішень, 
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до чистої конкуренції, де кожний господарюючий суб'єкт встановлює власний 

господарський план [170, с. 108-110]. 

Таким чином, дослідження економічних систем, здійснене В. Ойкеном, 

дозволяє розглянути та визначити різноманіття реалізованих форм 

господарського порядку, їхніх проявів, окремих випадків їх застосування та 

змін в ході історичного розвитку, висвітлити проблеми трансформації 

економічних систем через призму певних ідеалів, принципів і цілей 

економічної політики, а саме: «впорядкування» економіки, відповідно до 

бажаного, «найкращого» економічного порядку [170, с. 217]. 

У контексті досліджуваної проблеми заслуговує на увагу поглиблений 

аналіз специфіки ринкових економічних систем, здійсний представником 

австрійського неолібералізму, лауреатом Нобелівської премії з економіки 

Ф. фон Хайєком, який виокремив такі особливості:  

1) здатність до саморегулювання на основі того, що індивідуальні 

зусилля мільйонів окремих осіб формують таку структуру людської діяльності, 

що її можливості перевершують досягнення свідомо задуманих проектів; 

2) економічну свободу, що базується на інституціях приватної власності; 

3) вільний розвиток економічної діяльності як неумисного і 

непередбаченого побічного продукту політичної свободи; 

4) функціонування на засадах лібералізму шляхом використання 

стихійних сил суспільства; 

5) ефективну конкурентну систему, засновану на раціонально 

організованих та постійно коригованих юридичних обмеженнях і плануванні, 

що сприяє конкуренції, а не протидіє їй [226, с. 89]. 

Важливим кроком на шляху дослідження позаекономічних чинників 

функціонування й розвитку економічних систем стало започаткування в ХХ ст. 

інституційної економічної теорії. Ґрунтовні напрацювання у цій царині 

здійснили відомі західні дослідники, представники традиційного та нового 

інституціоналізму, а саме: Б. Вайнгаст, Т. Веблен, Дж. Коммонс, Р. Нельсон, 

Д. Норт, М. Олсон, Г. Таллок, С. Уебб, Р. Фогель, Дж. Ходжсон та ін. Зокрема, 



 33
у працях лауреата Нобелівської премії з економіки Д. Норта «Структура і зміни 

в економічній історії» (1981), «Інституції, інституційна зміна та 

функціонування економіки» (1990), «Розуміння процесу економічних змін» 

(2005) та інших приділяється увага комплексній взаємозалежності 

трансформацій у соціумі, економіці та політиці; суттєвому впливові культури 

та ідеології на господарську еволюцію суспільства; необхідності врахування 

когнітивних і психологічних аспектів людської поведінки; неергодичності 

реальної економіки, що характеризується постійними трансформаціями та 

фундаментальною невизначеністю тощо [166-168; 273]. 

Зауважимо, що початок ХХ ст. ознаменувався також становленням 

економічної компаративістики як самостійного напряму наукових досліджень, 

предметом яких став порівняльний аналіз економічних систем. Йдеться про 

вирішення теоретичних і практичних проблем, що виникли навколо дихотомії 

«капіталізм – соціалізм» або «ринкова економіка – командна економіка». При 

цьому в межах традиційної економічної компаративістики реальні господарські 

системи порівнювалися зі своєрідним еталоном, а саме з ідеальною ринковою 

економікою, що розвивається на засадах досконалої конкуренції. Відтак 

відмінності між реальними національними економіками визначалися на основі 

їхніх «недосконалостей», пов'язаних з державним регулюванням і незрілістю 

ринкових відносин [36, с. 19].  

Водночас криза традиційної економічної компаративістики, зумовлена 

радикальними змінами в розвитку світової господарської системи наприкінці 

ХХ ст., що були пов'язані з крахом соціалістичної економіки, становленням 

постіндустріального суспільства та розгортанням глобалізаційних процесів, 

підірвала основи й позбавила змісту предмет традиційної економічної 

компаративістики. Це було зумовлено тим, що з крахом соціалістичної системи 

«сфера порівняльного аналізу втратила свій якір, а саме – централізоване 

планування радянського типу» [246, c. 1-8]. Виходячи з логіки біполярного 

світу прихильники традиційної економічної компаративістики почали 

стверджувати, що у світі відбулася конвергенція, перехід до єдиної економічної 
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системи, і внесок порівняльної економіки повинен зводитися до ілюстрації 

різноманіття зовнішніх проявів базових економічних принципів. Однак 

дивергенція траєкторій розвитку посткомуністичних економік виявила суттєві 

обмеження такого підходу. Стало зрозумілим, що методологія порівняльного 

аналізу, зорієнтована на порівняння капіталістичних і соціалістичних економік, 

не відображає усієї унікальності й різноманіття реального світу [36, с. 19]. 

У цьому контексті заслуговує на увагу такий важливий напрям 

дослідження сутності та динамічного розвитку сучасних економічних систем, 

як економічна транзитологія, започаткована у другій половині ХХ ст. Її 

виникнення було зумовлено необхідністю вивчення міжсистемних соціально-

економічних перетворень як локального, так і глобального рівнів. «На думку 

представників нового наукового напряму, – зазначає Н. Гражевська, – 

транзитивні економічні системи володіють рядом специфічних характеристик, 

які відрізняють їх від економік, що знаходяться у відносно стабільному стані та 

розвиваються на власній основі шляхом вдосконалення та часткових змін 

притаманних їм інституцій, зв’язків та відносин» [35, с. 77-82].  

Таким чином, ускладнення господарського розвитку, посилення його 

нестійкості й вичерпання потенціалу традиційних теоретико-методологічних 

підходів до дослідження нелінійної соціально-економічної динаміки сприяло 

пошуку нових, неортодоксальних напрямів дослідження природи та 

характерних ознак економічних систем [54, с. 120-126]. Прикладом таких 

новаторських пошуків стало формування економічної синергетики, як 

надзвичайно продуктивного напряму аналізу складних, нерівноважних 

господарських процесів і явищ. 

Важливим теоретико-методологічним здобутком економічної 

синергетики стало подолання спрощеного розгляду еволюції економічних 

систем як впорядкованих, лінійно-спрямованих  процесів. У межах «нелінійної 

науки» системні трансформації розглядаються «не тільки як адаптація до змін у 

зовнішньому середовищі (як це робиться в класичних теоріях економічного 

зростання), але і як спонтанний процес у гетерогенній системі, як колективна 
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дія різнорідних за природою сил, механізмів, здатних за деяких умов і обставин 

до когерентної, узгодженої в просторі й часі дії, яка має наслідком переведення 

системи у новий якісний стан» [65]. Отже, долається дихотомія «внутрішнього» 

і «зовнішнього» економічного середовища, в якому відбуваються економічні 

процеси, натомість постає цілісна «відкрита» економічна система, внутрішня 

структурованість якої є необхідною, а на її динаміку впливають як значні, 

важливі, так і незначні події в ній та поза нею [65]. 

Зауважимо, що складність і нелінійність світогосподарського розвитку, а 

також плюралізм сучасної економічної науки знаходять відображення у 

відсутності однозначних трактувань поняття «економічна система», яке не 

належить до строгих формально-логічних конструкцій. Йдеться про те, що 

економічна система за своєю природою є надскладною, динамічною 

структурою, яку можна інтерпретувати по-різному, виходячи із специфічних 

завдань дослідження (додаток Б).  

Так, на думку В. Базилевича, економічна система є сукупністю 

взаємопов'язаних і відповідним чином упорядкованих елементів економіки, що 

утворюють певну цілісність, економічну структуру суспільства, яка має 

загальну мету [6, c. 99]. Г. Башнянин стверджує, що економічна система є 

ключовим поняттям, об'єктом економічної теорії, що охоплює всі аспекти 

господарського життя країни: від діяльності окремої маленької фірми до 

функціонування потужних галузей. Йдеться про специфічну компоненту 

суспільного ладу, що існує поруч із політичним правлінням, наукою і 

культурою, релігією та мораллю [8, с. 100]. Н. Гражевська трактує економічну 

систему як складну динамічну цілісність підсистем та елементів економіки 

(продуктивних сил, технологічних укладів, способів координації та 

привласнення, економічних інституцій), взаємодія між якими формує певний 

спосіб організації економічної життєдіяльності суспільства [34, с. 267]. 

Натомість, З. Ватаманюк вважає, що економічна система – це «спосіб 

організації економіки, сукупність взаємопов'язаних і відповідно впорядкованих 

її структурних елементів (галузей, підприємств, господарських суб'єктів та 
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людей, що стоять за ними), які визначають взаємозв'язки між виробниками та 

споживачами благ і послуг» [15, с. 11-12].  

Підтвердженням багатоаспектності та плюралізму наукових підходів до 

дослідження економічних систем є напрацювання зарубіжних та вітчизняних 

дослідників у сфері їхньої типологізації (додаток В.). Беручи до уваги форму 

власності на засоби виробництва та спосіб координації й управління 

економічною діяльністю Р. Макконнелл і С. Л. Брю розрізняють такі типи 

економічних систем:  

- чистий капіталізм, або капіталізм вільної конкуренції, який 

характеризується приватною власністю на ресурси та використанням систем 

ринків і цін для координації економічної діяльності та управління нею. У такій 

системі поведінка кожного її учасника мотивується його власними інтересами, 

економічна влада тут розпорошена, держава не втручається в економіку;  

- командна економіка, або комунізм, що ґрунтується на суспільній 

власності на всі матеріальні ресурси. Приймаються колективні рішення і 

здійснюється централізоване планування економіки, підприємства є власністю 

держави і ведуть виробництво на основі державних директив;  

- змішані системи, які об'єднують риси як чистого капіталізму, так і 

командної економіки [146].  

Український дослідник Я. Кульчицький пропонує типологізувати 

економічні системи за різними критеріальними ознаками, а саме: за 

співвідношенням міського і сільського населення вчений поділяє економічні 

системи на аграрні економічні системи; квазііндустріальні економічні системи; 

індустріальні економічні системи; квазіінформаційні економічні системи; 

інформаційні економічні системи; постінформаційні економічні системи. 

Водночас за співвідношенням джерел ВВП усі економічні системи суспільства, 

на думку цього автора, можна типологізувати таким чином: 1) економічні 

системи переважно сировинного спрямування; 2) економічні системи 

переважно аграрного спрямування; 3) економічні системи переважно 

промислового спрямування; 4) економічні системи переважно 
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«обслуговуючого» спрямування; 5) економічні системи переважно 

інформаційного спрямування [135, с. 97-98]. На погляд Н. Гражевської, 

економічні системи доцільно поділяти на ідеальні, статичні (традиційна, 

ринкова, командна економіки) та реальні, динамічні (трансформаційні, в т.ч. 

змішані та транзитивні економіки) [34, c .65]. В. Баумоль та інші дослідники 

типологізують сучасні економічні системи на державно керований капіталізм, 

де держава відіграє центральну роль; олігархічний капіталізм, орієнтований на 

інтереси кількох гравців; капіталізм великих фірм, де переважають надвеликі 

підприємства, та підприємницький капіталізм, де малі інноваційні фірми 

відіграють значну роль [244, c. 60]. 

Беручи до уваги конструктивність поділу економічних систем на ідеальні 

та реальні структури, можна запропонувати відповідну їхню типологізацію й 

виокремити їхні характерні ознаки, зумовлені об'єктивним різноманіттям форм 

господарської життєдіяльності суспільства (табл. 1.1). Відповідно до цієї 

класифікації до ідеальних типів економічних систем віднесено традиційну, 

ринкову та командну економіки. Щодо традиційної економіки, яка базується на 

застарілій технології, ручній праці, багатоукладності, то її характерними 

ознаками є общинно-колективне ведення господарства та натуральні форми 

розподілу суспільного продукту. Важливе значення має дрібнотоварне 

виробництво, що базується на приватній власності на засоби виробництва та 

особистій праці їхніх власників. Визначальну роль у такій економічній системі 

відіграють традиції та звичаї, релігійні й культурні цінності, кастовий і 

соціальний поділ суспільства, які стримують соціально-економічний прогрес. 

Водночас, у командно-адміністративній економіці діяльність суб’єктів 

господарювання централізовано регулюється державою, макроекономічні 

пропорції формуються на базі директивних планів, ціни встановлюють 

адміністративним шляхом. Основними ознаками такої економічної системи є 

панування державної власності, ухвалення економічних рішень шляхом 

централізованого планування та державних директив. Особливістю цієї системи 

є те, що державний апарат керує господарською діяльністю за допомогою 
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переважно адміністративно-розпорядних методів, що знижує матеріальну 

заінтересованість працівників у результатах праці, поглиблює бюрократизацію 

економіки, сприяє монополізації виробництва та збуту продукції.  

Таблиця 1.1 

Типи та характерні ознаки економічних систем 
Ідеальні економічні системи Реальні економічні системи 

Типи Характерні ознаки Типи Характерні ознаки 

Тр
ад
иц
ій
на

 

- виробництво, розподіл, обмін 
економічних благ ґрунтуються на 
традиціях і звичаях; 

- відсталість продуктивних сил, 
низька продуктивність праці; 

- низький рівень споживання; 
- первинність релігійних, кастових 
цінностей у всіх сферах 
економічної діяльності 

Зм
іш
ан
і, 
тр
ан
сф
ор
ма
ці
йн
і 

- надскладна та динамічна 
структура; 

- плюралізм форм власності та 
форм господарювання; 

- організаційна неоднорідність; 
- нестійкість, нерівноважність; 
- відкритість, постійна взаємодія із 
зовнішнім середовищем; 

- здатність до самоорганізації та 
саморозвитку; 

- нелінійність динамічного 
розвитку; 

- історичність, людинорозмірність 

Ри
нк
ов
а 

- панування приватної власності; 
- досконала конкуренція; 
- свобода вибору підприємницької 
діяльності, особиста свобода 
економічних суб'єктів; 

- ринковий механізм регулювання 
економічних процесів 

- невтручання держави в економіку 

Тр
ан
зи
ти
вн
і 

- всеохоплюючий, системний 
характер трансформаційних 
процесів; 

- нестійкість, аномальність; 
- кризовість, конфліктогенність; 
- інституційна нерівновага; 
- еклектичність, багатоукладність 
та різнотипність взаємодіючих 
підсистем; 

- нецілісність та фрагментарність 
відтворювальних процесів; 

- альтернативне протистояння 
старих і нових форм економічної 
діяльності  

К
ом

ан
дн
а 

- монополія державної власності; 
- планомірна форма організації 
суспільного виробництва;  

- жорстка ієрархічність та 
централізація управління; 

- відсутність конкуренції; 
- дефіцитність, ригідність економіки

Складено автором на основі: [31; 135; 99]. 
 

На відміну від командно-адміністративної економіки ринкова економічна 

система (економіка вільної конкуренції – laissez faire) характеризується 
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пануванням приватної власності, економічною самостійністю суб’єктів 

господарювання, вільною конкуренцією, ринковою ціновою координацією 

господарської діяльності. Роль держави в такій економіці зводиться до 

забезпечення захисту приватної власності та побудови інституційної 

інфраструктури, що сприяє свободі підприємництва.  

Водночас реальні економічні системи (трансформаційні, транзитивні) є 

специфічним типом відкритих економічних систем, що еволюціонують, 

постійно змінюються, перетворюються з одного в інший функціональний чи 

функціонально-історичний тип. При цьому характерними ознаками 

трансформаційної (змішаної) економічної системи є плюралізм форм власності 

та господарювання, динамізм розвитку, здатність до організації й 

самоорганізації, принципова складність функціонування, відкритість. Водночас 

транзитивна (перехідна) економіка характеризується всеохоплюючими 

міжсистемними соціально-економічними перетвореннями, нестійкістю,  

кризовістю, багатоукладністю, альтернативним протистоянням старих і нових 

форм економічної діяльності. 

Трактування сучасних економічних систем як надскладних структур, що 

характеризуються нелінійною динамікою, уможливлює застосування 

синергетичного підходу до визначення їхніх характерних ознак і властивостей. 

Йдеться про врахування схильності таких систем до флуктуацій (коливань, 

змін, збурень), які в рівноважних, закритих системах згасають самі по собі. 

Водночас у відкритих системах під впливом зовнішнього середовища 

внутрішні флуктуації можуть наростати до такої межі, коли система 

неспроможна їх погасити. Такі деструктивні тенденції розвитку економічних 

систем починають реалізовуватися в так званій «точці біфуркації», що постає як 

переломний, критичний момент у розвитку системи. Йдеться про розгалуження 

варіантів соціально-економічного розвитку суспільства, точку або простір, в 

яких відбувається зміна одного напряму розвитку іншим. У цьому контексті 

будь-яка економічна система проходить дві стадії розвитку: еволюційну 

(адаптація) та революційну (стрибок, катастрофа). Під час розгортання 
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еволюційного процесу повільно накопичуються кількісні та якісні зміни 

параметрів системи та її компонентів, відповідно до яких у точці біфуркації 

система обере один із можливих для неї атракторів. У результаті цього 

відбудеться якісний стрибок, і система сформує нову дисипативну структуру, 

що відповідає обраному атрактору. 

Отже, критичний аналіз напрацювань вітчизняних і зарубіжних учених- 

представників меркантилізму, класичної політекономії, німецької історичної 

школи, марксизму, неокласичної та кейнсіанської економічної теорії, 

інституціоналізму, дозволяє розкрити теоретико-методологічні особливості 

дослідження сутності й характерних ознак економічних систем. 

З огляду на проаналізовані вище трактування теоретичних уявлень про 

природу і специфіку різнорівневих господарських систем у процесі еволюції 

економічної науки, а особливо – в неортодоксальних її підходах, сучасні 

економічні системи можна визначити як змішані, трансформаційні економіки, 

характерними ознаками яких є складність, поліструктурність, відкритість, 

динамічна нерівновага та нестійкість. Разом із тим необхідно виділяти такі 

складові поняття економічних систем: 

а) мета, що виявляється у гармонізації з природним та соціальним 

середовищем з урахуванням потреб як теперішніх, так і майбутніх поколінь і на 

даному етапі суспільного розвитку знаходить своє втілення в концепції сталого 

соціального, економічного та екологічного розвитку;  

б) функції, які у найбільш загальному розумінні можуть бути окреслені як 

задоволення людських потреб за умов обмеженості ресурсів; 

в) системна упорядкованість та органічна взаємодія і взаємодоповнення 

складових частин (інституційно-організаційне забезпечення); 

г) позиціонування у зовнішньоекономічному просторі, що виявляється в 

контексті інтеграції до глобального середовища. 

Таким чином, складні та суперечливі процеси еволюції господарських 

систем, розвиток теоретико-методологічних засад дослідження їх у межах 

економічної науки сприяли збагаченню уявлень про їхню сутність та характерні 
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ознаки, формуванню множинних критеріїв їхньої типологізації, поступовому 

дрейфу економічної системології в напрямі нелінійної парадигми, з’ясування 

мети, функцій, механізмів упорядкування надскладних економічних систем, 

джерел і механізмів їхньої самоорганізації та саморозвитку. 

 

1.2. Теоретичні засади дослідження економічної ефективності 

 

У найзагальнішому розумінні поняття «ефективність» (від лат. 

Effectivus – дієвий, творчий, продуктивний, результативний) характеризує 

розвинені системи, процеси і явища [190]. На думку сучасних дослідників, 

підґрунтям неоднозначного тлумачення цього поняття в економічній літературі 

є складна еволюція економічної науки, в процесі якої сформувались такі 

підходи: 

1. Р. Джонс, Р. Джонсон, М. Мусса, Б. Олін, Д. Рікардо, П. Самуельсон, 

А. Сміт, У. Столпер, Р. Торренс, Е. Хекшер розглядали економічну 

ефективність в порівняльному співвідношенні факторів виробництва та їхньої 

продуктивності. 

2. Ф. Кене, К. Маркс, В. Леонтьєв та інші науковці аналізували 

економічну ефективність через призму суспільного відтворення. 

3. М. Портер, Д. Бхагваті, Я. Вінер, Ф. Едждуорт, Д. Мід, Д. Мілль, 

П. Самуельсон, Г. Хаберлер досліджували економічну ефективність у контексті 

забезпечення конкурентних переваг економічних систем на макрорівні.  

4. Т. Веблен, К. Віттфогель, У. Гамільтон, Д. Гелбрейт, Д. Коммонс,     

Р.-Г. Коуз, У. Мітчелл, Д. Норт, Д. Уоллес особливу увагу приділяли 

проблемам впливу інституцій на ефективність функціонування різнорівневих 

соціально-економічних систем. 

5. Б. Баласс, Р. Вернон, К. Ерроу, П. Кругман, С. Ліндер, Б. Мінхас, 

М. Познер, Р. Соллоу, Я. Тінберген, Д. Хікс, Е. Хелпман розглядали 

ефективність з погляду реалізації конкурентних переваг на двох рівнях 

державному та підприємницькому [136, c. 99-100]. 
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Аналіз праць вітчизняних і зарубіжних дослідників засвідчує, що в 

сучасній науковій літературі економічна ефективність трактується як складна, 

багатогранна категорія, що є однією з базових для економічної науки [31]. 

Зазначена категорія трактується як:  

– показник успішності функціонування системи в процесі досягнення 

визначених цілей [191, с. 275]; 

– результативність; співвідношення результату будь-якої діяльності та 

витрат, пов’язаних з її веденням; ефект, який отримує суспільство, підприємство 

або окрема людина на одиницю використаних (чи застосованих) ресурсів     

[162, с. 89]; 

– комплексне відображення кінцевих результатів використання засобів 

виробництва та робочої сили за певний проміжок часу [242, с. 14]; 

– складна категорія, що характеризує результативність роботи 

підприємства та рентабельність його капіталу, ресурсів або продукції            

[137, с. 29]; 

– наслідок того, що «правильно створюються потрібні речі» [68, с. 63]. 

Зауважимо, що досить часто економічна ефективність ототожнюється з 

ефективністю виробництва, яка характеризує результативність використання 

виробничих ресурсів (факторів виробництва). За цих обставин економічна 

ефективність розглядається як: 

- показник виробництва товарів і надання послуг у розрахунку на 

одиницю витрат певного фактора виробництва або на одиницю сукупних 

витрат усіх виробничих ресурсів [213]; 

- результат економічної діяльності, що характеризується відношенням 

отриманого економічного ефекту до витрат факторів, ресурсів, які його 

зумовили, досягнення найбільшого обсягу виробництва із застосуванням 

ресурсів певної вартості [12]; 

- корисність результату і витрат факторів виробничого процесу [179]; 

- концентрація корисних властивостей у вигляді виробленої продукції в 

розрахунку на одиницю застосовуваних ресурсів в одиницю часу [232, с. 291]. 
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У наведених визначеннях економічна ефективність розкривається як 

кількісний зв'язок між витратами ресурсів, що використовуються у процесі 

виробництва, та отриманим результатом. При цьому розуміння економічної 

ефективності як співвідношення «результат – витрати» може стосуватися не 

лише виробництва, а й інших сфер господарської діяльності суспільства. За цих 

умов економічна ефективність трактується як: 

- відносний ефект, результативність певного процесу (дії, операції, 

проекту тощо), що визначається як відношення результату до витрат, що 

обумовили й забезпечили його отримання [74]; 

- відношення корисного ефекту (результату) до витрат на його 

отримання або як відношення витрат до отриманого ефекту [165]; 

Важливо взяти до уваги, що в сучасній науковій літературі діапазон 

підходів до оцінювання економічної ефективності є доволі широким, що 

пов’язано з ускладненням господарської реальності та плюралізмом 

відповідних наукових пошуків. Як правило, мікроекономічні дослідження у цій 

сфері спираються на розуміння економічної ефективності як міри наближення 

до оптимуму, а саме: 1) величини корисного результату, отриманого при 

визначених витратах ресурсів; 2) витрат ресурсів, необхідних для досягнення 

визначеного результату [165, с. 3-9]. Водночас, з макроекономічного погляду 

економічна ефективність розглядається як характеристика стану економічної 

системи, методика оцінювання якого базується на різноманітних виробничих 

функціях (класах економетричних моделей, які відображають кількісний 

взаємозв'язок між показниками факторів виробництва і виробленої продукції). 

На думку автора, теоретичні підходи до визначення економічної 

ефективності, що еволюціонували з розвитком економічної науки, можна 

об’єднати у дві основні групи, а саме: 

1. Ортодоксальний, кількісний підхід, прихильники якого трактують 

економічну ефективність у значенні кількісної результативності, а саме: 

досягнення конкретних кількісних результатів за умов використання 

фіксованого обсягу ресурсів. Таким чином, йдеться про трактування 
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ефективності в контексті співвідношення результатів і витрат. При цьому 

питання про те, наскільки отриманий результат наближає суспільство до 

визначеної мети, не ставиться.  

Зауважимо, що визначення економічної ефективності як результативності 

господарської діяльності характерне для більшості зарубіжних учених – 

представників неокласичної теорії. При цьому одні дослідники розглядають 

ефективність як внутрішній параметр діяльності окремих фірм (підприємств), 

інші – як зовнішній параметр функціонування окремих ринків. Так, 

М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоурі вважають, що економічна ефективність 

характеризується співвідношенням між обсягом виробництва продукції того чи 

іншого підприємства і необхідними для цього ресурсами, віддзеркалюючи 

результативність їхнього використання [155].  

Загальновідомою є концепція ефективності функціонування 

підприємства, розроблена американським економістом Х. Лібенштайном. 

Заслугою вченого стало запровадження в науковий вжиток поняття            

X-ефективності в економіці, а саме: підприємство вважається Х-ефективним, 

якщо воно виробляє (реалізує) максимально можливий обсяг продукції за 

наявних ресурсів і найкращої з доступних технологій [271]. С. Фішер, 

Р. Дорнбуш, Р. Шмалензі визначають ефективність як відношення між 

випуском продукції та використаними для її виробництва ресурсами [239]. 

Розробники сучасного міжнародного стандарту управління ІSO: 9000:2000 

також розглядають ефективність як співвідношення між досягнутим 

результатом і використаними ресурсами [256]. 

У контексті проблеми, що досліджується, заслуговує на увагу концепція 

Парето-ефективності («ефективності за Парето», Парето-оптимуму), згідно з 

якою в економічній системі ресурси розподілені оптимально, якщо ніхто не 

може покращити свого становища, не погіршуючи становища іншого. Отже, за 

Парето, основний критерій ефективності – це наявність або відсутність 

перевитрат ресурсів [175, с. 43-45]. 
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Таким чином, представники ортодоксального напряму дослідження 

економічної ефективності розглядають її через призму кількісного оцінювання 

результативності функціонування різнорівневих господарських систем 

(підприємств, територій, національної економіки в цілому) [77, с. 111]. 

Щодо методик вимірювання економічної ефективності, то в межах 

ортодоксального підходу кількісне визначення останньої формалізується 

різним чином (додатки Д, Е). При цьому йдеться про зіставлення конкретного 

результату з витратами на його отримання:  

                                                                                                                (1.1) 

де Е – економічна ефективність; Р – отриманий результат (прибуток, 

вартість виробленої продукції, послуг тощо); В – здійснені витрати (капітальні 

затрати, витрати на оплату факторів виробництва тощо) [60, с. 98-99]. 

При цьому дослідники вказують на існування окремих варіантів 

обчислення економічної ефективності через зіставлення витрат (В) і результатів 

(Р), а саме: 

1) показник Р/В характеризує результат, отриманий з одиниці витрат; 

2) відношення В/Р позначає питому величину витрат, що припадає на 

одиницю результату; 

3) різниця (Р–В) характеризує абсолютну величину перевищення 

результатів порівняно з витратами; 

4) показник (Р–В)/В характеризує ефект, отриманий з одиниці витрат; 

5) показник (Р–В)/Р відображає питому величину ефекту, що припадає на 

одиницю отриманих результатів [60, с. 99].  

2. Неортодоксальний, праксеологічний підхід, прихильники якого 

розглядають економічну ефективність з позиції не тільки кількісної, але і 

якісної результативності діяльності суб’єктів господарювання, зокрема 

досягнення визначеної мети. Так, Л. Лігоненко трактує ефективність як продук-

тивність використання ресурсів у досягненні певної мети [141, с. 207-215]. 
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Д. Гібсон, Д. Іванцевіч та Д. Доннелі аналізують ефективність у таких трьох 

аспектах:  

а) ефективність як ступінь досягнення цілей організації;  

б) ефективність як ступінь узгодження інтересів;  

в) ефективність як ступінь гнучкості, виживання, адаптації до 

зовнішнього середовища [30, с. 76-77]. 

Слід враховувати, що основи неортодоксального підходу були 

сформовані наприкінці ХІХ ст. засновниками нової сфери наукових досліджень 

– праксеології, яка вивчає людську діяльність з погляду її ефективності. У 

працях Л. фон Мізеса [142], Т. Котарбінського [130], Є. Слуцького [204] та 

інших дослідників праксеологія трактується як частина теорії діяльності, що 

характеризує становлення компонентів діяльності в часі, враховуючи динаміку 

її розвитку в контексті переходу від однієї (нижчої, простішої) до іншої (більш 

високої, складнішої) стадії. Результатом такого переходу повинно стати 

створення або перетворення об’єкта, що відрізнятиметься максимально 

можливою довершеністю й ефективністю.  

Зокрема, Т. Котарбінський вважав, що праксеологія – це 

міждисциплінарна галузь знання, зорієнтована на розробку методологічних 

основ ефективної раціональної діяльності у суспільстві й передбачає три рівні 

аналізу суспільної діяльності. Специфіка першого з них полягає у типології 

соціальної діяльності та формуванні відповідної системи категорій. Другий 

рівень передбачає розробку ефективних нормативних систем діяльності в 

контексті конкретних соціокультурних умов. Третій рівень праксеологічного 

аналізу спирається на критичне осмислення людської діяльності з погляду її 

методів і соціальних перспектив [130].  

Відомий український дослідник Є. Слуцький розглядав праксеологію як 

загальну теорію успішної, цілеспрямованої діяльності [204]. Для її визначення 

вчений запровадив комплекс понять, що характеризують основні вимірники та 

детермінанти функціонування складних структур, а саме: «система», її «стани», 

«параметри», «простір станів», «вільний обсяг системи», «диригент системи» і 
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його «чинність», «пасивні зміни», незалежні від «диригента», «оптимум», 

«ситуація», як стан системи у поєднанні з «перспективою» та ін. Розкриваючи 

взаємозалежність та взаємовплив цих вимірників, учений дійшов висновку про 

існування прямої й однозначної залежності ефективного стану економічної 

системи від її координат, з одного боку, та, евентуально, від попередньої історії 

системи – з іншого [204]. Водночас Л. фон Мізес стверджував, що праксеологія 

є науковим знанням щодо організації успішної діяльності за допомогою 

навчання особистості свідомому вибору засобів, прийомів й методів роботи, що 

забезпечують найкращі результати праці, активізують творчість, сприяють 

формування раціональної системи внутрішніх спонук та активної 

перетворювальної діяльності [142].  

Таким чином, з погляду прихильників праксеологічного підходу, для того 

щоб бути ефективною, господарська діяльність повинна сприяти досягненню 

поставленої мети, тобто максимально наближатися до визначеного зразка 

(норми), уникати непередбачуваних наслідків і непотрібних додаткових 

ресурсів, бути надійною й послідовною. 

Подальшого розвитку такий підхід набув у працях Д. Хана, який 

розглядав «ефективність» як вміння правильно досягати запланованого [227]; 

П. Друкера, який вважав, що результативність є наслідком певних процесів, 

виконання функцій, завдань, досягнення цілей, а ефективність – наслідком 

правильності таких дій, зауважуючи, що обидва поняття однаково важливі [69]; 

А. Вивареця та Л. Дістергефта, на думку яких, у найзагальнішому розумінні 

ефективність будь-якого виду діяльності характеризує ступінь досягнення 

поставленої мети [21]; Е. Долана, який визначав ефективність як вибір 

правильних цілей, на яких фокусується вся енергія підприємства [23] та ін. 

У контексті проблеми, що аналізується, заслуговують на увагу 

дослідження, автори яких привертають увагу до синергетичного аспекту 

трактування економічної ефективності. Йдеться про результат взаємодії двох 

або більше елементів у загальній системі, який суттєво перевершує просту суму 

ефектів функціонування кожного окремого її елемента [64, с. 176-184.]. 
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Синергетичний підхід до дослідження функціонування й розвитку сучасних 

економічних систем виявляє себе і в обґрунтуванні тези щодо еволюції як 

основного напряму їхнього руху в напрямі забезпечення більшої ефективності 

кооперативних взаємодій порівняно з попереднім станом. При цьому 

фундаментальна нелінійність зв’язків у межах економічної системи 

визначається дією незначних факторів, як правило, інформаційних, що 

виявляють себе в біфуркаційних процесах. Звідси, досягнення економічної 

ефективності є результатом засвоєння, використання потрібної та відсіювання 

непотрібної інформації в межах відкритої економічної системи [65].  

Як слушно зазначає А. Коловський, англомовні терміни «effectiveness» і 

«efficiency» у поєднанні з терміном «performance», широко використовуються в 

економічній літературі у кількох різних значеннях, які за змістом суттєво 

різняться, причому значення терміна залежить від контексту, в якому його 

вживають [123]. Зокрема, аналіз творів вітчизняних і зарубіжних дослідників 

свідчить про широке вживання терміна «ефективність» як синоніму понять 

«продуктивність» і «результативність». Водночас слід погодитися з 

Л. Лігоненко в тому, що «розмежування цих понять є надзвичайно важливим» 

[141, с. 207-215].  

Плідним у цьому контексті може бути підхід, обґрунтований 

розробниками стандарту ISO 9000:2000 [256], що застосовується при створенні 

та удосконаленні систем менеджменту якості організацій. В інтерпретації 

авторів словника термінів зазначеного стандарту, «результативність» 

(effectiveness) трактується як ступінь реалізації запланованої діяльності та 

досягнення запланованих результатів, а «ефективність» (efficiency) – як 

співвідношення між досягнутим результатом й витраченими ресурсами [256]. За 

такого підходу поняття «результативність» співпадає з неортодоксальним 

трактуванням економічної ефективності (досягнення цілей організації, 

характеристика ступеня (якості) реалізації деякої стратегії в процесі 

стратегічного управління), а поняття «ефективність» ближче до традиційного, 
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кількісного підходу дооцінювання використання ресурсів компанії в ході 

реалізації її стратегії [123]. 

На думку автора, співвідношення понять «економічна ефективність» та 

«економічна результативність» можна проілюструвати схематично (рис. 1.1): 

метою економічної діяльності є задоволення економічних потреб, що зумовлює 

виробництво матеріальних і нематеріальних благ за допомогою необхідних для 

цього ресурсів. Результативність такої діяльності в ортодоксальному 

трактуванні розглядається у вузькому  кількісному контексті витрат ресурсів, а в 

неортодоксальному – у більш широкому якісному контексті досягнення 

визначеної мети. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1.1. Співвідношення понять «результативність» та «ефективність» у 

контексті ортодоксального та неортодоксального трактування 
 економічної ефективності 

Складено автором.  

 

Мета економічної діяльності 
(задоволення людських потреб)

Ресурси  
(людські, матеріальні, фінансові тощо) 

Виробництво 
 (матеріальні та нематеріальні блага) 

Результат: досягнуті ефекти 

Ефективність як 
результативність 

реалізації визначеної мети 

Ефективність як 
результативність 

використання ресурсів
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У контексті досліджуваної проблеми заслуговують на увагу основні 

чинники підвищення економічної ефективності. Зауважимо, що в сучасній 

економічній літературі розглядаються різні підходи до їхньої класифікації. Так, 

Т. Городиський усю сукупність зазначених чинників поділяє на нормативно-

правові, фінансово-економічні та організаційні [33, с. 276–284.]. О. Князь 

виділяє з-поміж основних чинників підвищення економічної ефективності такі: 

законодавчі акти, органи державної влади, система економічних відносин у 

державі, інфраструктура ринку, стан економіки, особливості економічних 

відносин, стан техніки і технології, соціально-культурні обставини, політичні 

обставини, міжнародне оточення, науково-технічний прогрес, міжнародні події, 

рівень інформованості суспільства, профспілки, партії та інших громадські 

організації, постачальники, споживачі, конкуренти [116]. Частина дослідників 

поділяє увесь загал чинників підвищення економічної ефективності на 

внутрішні та зовнішні із відповідною додатковою сегментацією (табл. 1.2) 

[222].  

 

Таблиця 1.2 

Чинники, що впливають на економічну ефективність  

Групи чинників Чинники 
1 2 

Внутрішні 
 

Науково-технічні  
 

темпи науково-технічного прогресу 
технічна модернізація засобів виробництва  
розширення інноваційної діяльності  
застосування сучасних інформаційних технологій  
механізація і автоматизація виробничих процесів тощо 

Організаційно- 
економічні  

спеціалізація і кооперація виробництва  
наукова організація праці 
якість менеджменту, міжгосподарських зв'язків  
раціоналізація управління виробничими запасами  
розвиток ефективних джерел постачання  
структурні зміни економічного характеру тощо 
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Продовження табл. 1.2.

Соціально- 
психологічні  

професійна підготовка та перепідготовка працівників  
поліпшення використання трудових ресурсів  
поліпшення освітнього та професійного рівня кадрів  
зайнятість та рівень життя населення  
структурні зміни соціального характеру  

Зовнішні  

Політичні  діяльність урядових установ і державних структур  
удосконалення законодавчої діяльності тощо 

Культурні  

смаки й уподобання населення в цілому та його окремих 
груп  
рівень грамотності населення 
культурні традиції і потреби тощо 

Демографічні  

статево-вікова структура населення  
рівень доходів населення  
соціальні пільги та виплати  
процеси урбанізації  
розвиток охорони здоров'я та медицини тощо 

Природно-
кліматичні  

температурний режим  
сумарна сонячна радіація (забезпеченість світлом)  
забезпеченість природними ресурсами  
географічне розташування і зв'язок з транспортними 
мережами тощо 

Джерело: складено автором.  

 

Йдеться про виокремлення екзогенних (науково-технічні, організаційно-

економічні, соціально-психологічні) та ендогенних (зовнішньоекономічні, 

політичні, управлінські, культурні, демографічні та природно-кліматичні) 

чинників економічної ефективності.  

Таким чином, у сучасній економічній літературі економічна ефективність 

трактується як багатоаспектне поняття, що відображає результативність 

господарської діяльності (спрямованого процесу та витрачених ресурсів), 

комплексну оцінку результатів використання всіх видів ресурсів та міру 

досягнення поставлених цілей. При цьому комплексний аналіз ефективності 

функціонування й розвитку сучасних економічних систем передбачає 
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поєднання ортодоксального та неортодоксального підходів. Зазначене 

актуалізує проблему пошуку нових підходів до аналізу основних чинників 

ефективності сучасних економічних систем з урахуванням здобутків  

неоінституціоналізму як неортодокасального  напряму економічної теорії, що 

репрезентує узагальнене бачення економічних феноменів на основі врахування 

не лише кількісних, але і якісних, позаекономічних чинників функціонування й 

розвитку різнорівневих економічних систем. 

 

1.3. Методологічні здобутки неоінституціоналізму у дослідженні 

ефективності економічних систем 

 

Як уже зазначалося, розуміння надскладної природи сучасних 

економічних систем зумовило потребу залучати неортодоксальні теоретико-

методологічні підходи до їх аналізу. Одним із таких підходів є інституціоналізм 

[25], започаткований на межі ХІХ–ХХ ст. публікацією праці засновника 

інституціоналізму американського вченого Т. Веблена «Чому економіка не є 

еволюційною наукою» (1898 р.). Послідовний розвиток традиційного (або 

«старого») інституціоналізму у США та країнах Західної Європи привів до 

формування наприкінці ХХ ст. доволі розгалуженої системи наукових знань, 

умовно окреслених загальною назвою «інституціоналізм». Проте сучасний 

інституціоналізм містить чимало відгалужень, структуризація яких власне 

становить окрему і складно вирішувану наукову проблему [26]. 

Наприклад, А. Виноградова вказує, що у своєму теперішньому вимірі 

інституціоналізм містить такі напрями:  

1) традиційний «старий» інституціоналізм (Т. Веблен, У. Мітчелл, 

Дж. Коммонс); 

2) неоінституціоналізм (Р. Коуз, Д. Норт, О. Вільямсон, Дж. Б'юкенен); 

3) нова інституційна економіка (Л. Тевено, Дж. Неш, Г. Саймон та ін.) 

[18, с. 11]. 
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Водночас А. Олійник вважає, що в сучасній економічній літературі 

представлені два «інституційні відгалуження», а саме: «старий» та нео- (новий) 

інституціоналізм [99, с. 50].На нашу думку, слід погодитися з Т. Гайдай в тому, 

що основними течіями сучасного інституціоналізму є такі: 

1) соціально-інституційна теорія техногенних змін (постіндустріалізму, 

інформаційного суспільства), обґрунтована в працях Дж. Гелбрейта, Д. Белла, 

А. Тоффлера та інших дослідників; 

2) традиційна (ортодоксальна) інституційна теорія як еволюційне 

продовження та спадкоємний розвиток вебленівської наукової традиції 

(Дж. Ходжсон, Е. Скрепанті); 

3) неоінституціоналізм з його власним структурним розгалуженням 

(Р. Коуз, Дж. Б’юкенен, Д. Норт, Р. Фогель, А. Алчіан, О. Уільямсон, М. Олсон 

та ін.), а також його більш радикальна модифікація – новий інституціоналізм 

(Г. Саймон, Л. Тавено, О. Фавро, Р. Буайє) [25, с. 53-64]. 

Як відомо, свою назву зазначений напрям економічних досліджень 

отримав у зв'язку з активним використанням його прихильниками 

інституційного підходу й інтерпретацією економічних процесів із позиції 

їхнього взаємовпливу з соціально-політичною, технологічною, правовою, 

соціально-психологічною, етичною та іншими складовими суспільної 

житєдіяльності [53]. Вихідною категорією інституційних досліджень та їхнім 

основним аналітичним інструментом є категорія «інституція». На думку 

Д. Норта, останню неможливо побачити, відчути і навіть виміряти. Інституції, в 

його розумінні, – це конструкції, створені людською свідомістю, «правила гри» 

в суспільстві або, висловлюючись більш формально, створені людиною 

обмежувальні рамки, які організовують взаємовідносини між людьми            

[272, с. 101-105].  

Таким чином, інституції постають фундаментальними факторами 

функціонування економічних систем у довгостроковій перспективі, вирішуючи 

проблеми кооперації між людьми та зменшуючи невизначеність шляхом 

встановлення стійкої (хоча не обов'язково ефективної) структури взаємодії між 
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ними. При цьому інституції пов'язують минуле з сьогоденням і майбутнім, 

відтак історія постає процесом переважно безперервного інституційного 

розвитку, а функціонування економічних систем протягом тривалих історичних 

періодів стає зрозумілим тільки як частина інституційного процесу, що 

перманентно розгортається [272, с. 101-105]. 

У контексті досліджуваної проблеми слід взяти до уваги, що: 

- інституціоналісти аналізують не стільки економічну систему, скільки її 

інституції або інституційну систему суспільства в цілому; 

- узагальнене розуміння інституцій полягає у трактуванні їх як системи 

норм і правил, що впорядковують і структурують соціально-економічні 

взаємодії економічних суб’єктів та соціальних груп; 

- інституційна структура економіки постає впорядкованим набором 

інституцій, які внормовують (визначають правила, стійкі зразки, моделі) та 

координують економічну життєдіяльність суспільства. Зазначена структура 

складається з пануючих неформальних (настанов, традицій, звичаїв) та 

формальних (узаконених норм і правил) інституцій, в межах яких функціонує 

економічна система; 

- функціональне призначення інституцій полягає у визначенні рамкових 

обмежень реалізації економічної мотивації та поведінки господарюючих 

суб'єктів, економічних відносин і процесів. Дія правил із санкціями створюють 

необхідний рівень суспільного порядку, роблять економічну життєдіяльність 

суспільства більш стабільною та передбачуваною; 

- ефективність функціонування інституцій залежить як від їхньої якості, 

так і від загальності та дієвості спонукальних механізмів щодо їх дотримання 

[21]. 

З погляду неоінституціалізму дослідження процесів функціонування, 

розвитку й ефективності економічних систем потребує врахування дуже 

складних взаємозв'язків між суспільством та економікою, що визначаються 

набором інституційних обмежень, які постають фундаментальними факторами 
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функціонування й розвитку економіки і суспільства в довгостроковій 

перспективі [25].  

Зауважимо, що використання здобутків сучасної інституційної теорії 

дозволяє глибше зрозуміти багатоаспектність категорії ефективності 

економічної системи та чинників, що впливають на неї. Інституціоналісти 

розширюють коло чинників ефективності функціонування й розвитку ринкової 

економіки, беручи до уваги такі новітні фактори, як рівень розвитку людського 

та інтелектуального капіталів, якість державного управління і соціальної 

згуртованості. Остання детермінується двома найважливішими параметрами: 

1) зменшенням соціальних та культурних дискримінацій, розривів у майновій 

диференціації; 2) розвиненістю соціального капіталу, який є особливим 

суспільним ресурсом, що генерує креативну енергію інноваційного розвитку  

[38, с. 6-13]. 

З урахуванням вищезазначеного можна виокремити такі методологічні 

новації інституціоналізму у висвітленні ефективності економічних систем: 

1) введення поняття «інституційна система» («інституційне середовище») 

та аналіз її ефективності; 

2) дослідження ефективності економічних систем у динамічному 

контексті, з урахуванням не лише процесів функціонування, але й розвитку 

інституційних систем через призму теорії інституційних змін; 

3) врахування важливої ролі позаекономічних (якісних) чинників 

підвищення ефективності функціонування й розвитку економічних систем 

(культури, історії, моралі, звичаїв, якості державного управління, соціальної 

згуртованості тощо); 

4) аналіз результативності економічних взаємодій з погляду здійснення не 

лише трансформаційних, але й трансакційних витрат. 

Перша методологічна новація інституціоналізму (виокремлення поняття 

«інституційна система» та аналіз її ефективності) проявляється в акцентуванні 

уваги на феномені інституційного середовища, яке, на думку Д. Норта, є 
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набором інституцій «конституційного» рівня, які визначають допустимі межі дії 

нових інституцій або кодексів поведінки в суспільстві [167, с. 48-156]. 

Зауважимо, що А. Олійник трактує інституційне середовище як 

сукупність цінностей, формальних і неформальних норм, які впливають на 

співвідношення стимулів у діяльності та забезпечують досягнення мінімальної 

згоди між людьми. Йдеться про елементарні конституційні та операціональні 

правила економіки, що складають її структуру [99]. Сучасні дослідники 

називають ці правила інституційною структурою, яка органічно поєднує в 

єдине ціле різноманітні елементи і підсистеми складної соціально-економічної 

системи, зумовлює характер їхньої взаємодії й поведінки в різноманітних 

ситуаціях, утворює сприятливе інституційне середовище для дії і взаємодії 

системних елементів та створює основу стабільного і стаціонарного 

функціонування системи [151, с. 83].  

При цьому Д. Норт аналізує структуру інституційного середовища  через 

його взаємопов’язані складові елементи (інституції), які можуть бути 

класифіковані за такими критеріями: 1) за суб’єктами регулювання – державні, 

недержавні (ринкові та соціально-культурні); 2) за сферою прояву – політичні, 

економічні, соціальні, культурні, екологічні тощо; 3) за формами 

інституціоналізації – формальні та неформальні; 4) за походженням – архаїчні, 

іманентні, імплантовані (трансплантовані); 5) за складністю – «ті, що 

розв’язують прості питання обміну, та ті, що мають просторову й часову 

протяжність й охоплюють велику кількість індивідів»; 6) за напрямом впливу – 

ті, що знижують трансакційні витрати, та ті, що їх підвищують [167, с. 46-49]. 

Саме із поняття інституційної структури випливає інше важливе поняття 

– «інституційна система» (від англ. institutional framework; інші варіанти 

перекладу: «інституційна основа» або «інституційні рамки»). При цьому 

Д. Норт під інституційною системою розуміє «сукупність інституцій, що 

сприяють підвищенню продуктивності виробництва, та інституцій, що 

перешкоджають входженню в галузь, спонукають до монополітистичних 

обмежень і заважають дешевій передачі інформації» [167, с. 86].  
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Сучасні дослідники характеризують інституційну систему через призму 

понять інституційної матриці та інституційної архітектоніки. За визначенням  

С. Кірдіної, інституційна матриця – це сукупність базових економічних, 

політичних та ідеологічних інституцій, які постають історично стійкими 

основами, що забезпечують відтворення соціальної структури в різних типах 

товариств і формуються на основі історичного досвіду в результаті 

пристосування населення держави до зовнішніх умов і в процесі розвитку 

втілюються в більш розвинені інституціональні форми [112]. Сукупність усіх 

видів інституцій формує інституційне середовище, яке створене 

різноманітними, постійно мінливими інституціональними формами й 

обумовлене історичним, тимчасовим, культурним контекстом. Таким чином, 

інституційна система є основою формування інституційного середовища, у той 

час як останнє – це частина економічної системи, що забезпечує її культурно-

історичне й організаційно-нормативне функціонування в координатах, 

освоєних економічними суб'єктами (рис. 1.2).  

Аналізуючи сутність та складові інституційної матриці, дослідники 

беруть до уваги такі основні положення: 

- економічні інституції безпосередньо впливають на економічне 

зростання, оскільки вони формують систему мотивацій ключових економічних 

акторів у суспільстві, сприяють інвестуванню в людський та інтелектуальний 

капітал, інновації, організацію виробничого процесу тощо. При цьому великого 

значення для ведення економічної діяльності набувають географічні та 

культурологічні фактори, які також є основою міждержавних відмінностей у 

побудові інституційної структури суспільства, а отже, агрегованих темпів 

економічного зростання, розподілу ресурсів, економічного багатства; 

- економічні інституції є ендогенними за своєю природою та виражають 

колективний вибір суспільства. Але, керуючись індивідуальним вибором, різні 

економічні інституції можуть призвести до нерівномірного розподілу ресурсів, 

які здатні детермінувати конфлікт у суспільстві. У даному випадку перевагу 
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матимуть ті індивіди або групи індивідів, інституційний вибір яких 

підтриманий політичною владою. 
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Рис. 1.2. Інституційно-матрична схема економічної системи 

Джерело: складено автором на основі [112, с.66-72]. 
 

Співзвучною такому підходу є концепція інституційної архітектоніки 

А. Гриценка, спрямована на дослідження особливої структури інституцій 

фундаментального характеру, елементами якої є правила, норми, стереотипи, 

традиції, установи та інші соціальні утворення у їхній єдності стосовно до суті 

та загальних естетичних побудов цілісної соціальної системи [98, с. 9]. 

Методологія такого підходу передбачає виявлення змісту механізму 

інституційних змін; визначення одиниці інституційного часу; характеристику 

інституційної будови економічної системи; виявлення змісту та особливостей 
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інституційної архітектоніки бюджетної, банківської, грошово-кредитної та 

інших підсистем; висвітлення ролі інституційних факторів в економічній 

динаміці та обґрунтування стратегічних напрямів інституційного розвитку [98, 

с. 11-12]. 

Вітчизняні та зарубіжні автори запропонували умовну класифікацію 

підходів до розуміння, чому й на основі яких критеріїв інституції одних країн 

функціонують ефективніше від інституцій інших. При цьому виокремлюються 

чотири основних підходи до аналізу поняття ефективності інституційної 

системи, сформовані з урахуванням: 

1) суспільних потреб; 

2) ідеологічних уподобань; 

3) інституцій, як до непередбачуваного результату певних подій; 

4) соціальних конфліктів і взаємодій.  

Перший підхід ґрунтується на положенні про те, що країни вибирають 

економічні інституції відповідно до базових потреб суспільства. 

Обґрунтованість цієї позиції ґрунтується на теоремі Р. Коуза, який 

стверджував, що в разі виникнення виграшу для однієї певної групи суб’єктів 

та одночасного зростання видатків у іншої, вказані групи можуть вдатися до 

переговорів задля зниження трансакційних витрат шляхом зміни інституцій. У 

результаті вивільняються додаткові ресурси, які можна розподілити між 

групами інтересів [44, с. 31]. 

Загалом, опубліковано велику кількість робіт, в яких досліджується 

ефективність інституцій, але всі вони є дискусійними щодо того, якими повинні 

бути обставини, в яких функціонують економічні інституції. Так, Х. Демсец у 

своїй праці довів той факт, що інституції приватної власності виникли за 

обставин, коли земля стала рідкісним і дорогим фактором виробництва, що й 

зумовило ефективність її приватизації [251, с. 61-67]. Пізніше у своїх 

дослідженнях О. Вільямсон, Д. Гросман та О. Харт довели, що функціонування 

фірм і ринків націлене на забезпечення ефективності. Зокрема О. Вільямсон 

стверджував, що фірми виникають як об’єктивна реакція на проблеми 
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контрактів, що стримують роботу ринків [219, с. 694]. Іншим відомим 

прикладом є роботи Р. Томаса та Д. Норта, в яких автори наголошують на тому, 

що феодальні економічні інституції були ефективним контрактом між 

закріпаченими людьми і власниками землі, відповідно до якого останні 

забезпечували суспільні блага в обмін на працю кріпосних на землі             

[272, с. 101-105]. За відсутності в той час оптимальної податкової системи 

такий вид обміну вважався прийнятним.  

Другий підхід до ефективності інституційної системи передбачає їх вибір 

країнами, спираючись на ідеологічні переконання, бажання та раціональні 

погляди їхніх керівників на те, що є благо для суспільства. Відповідно до цього 

підходу існує низка невизначеностей щодо правильних та ефективних 

інституцій, оскільки виконання взятих на себе зобов’язань і розуміння блага 

для свого народу політичними лідери різних кран розуміють по-різному. 

Наочним прикладом можуть слугувати теоретичні моделі Т. Піккетті, в яких 

автор аналізує ситуації, коли різні люди мають неоднакові погляди щодо 

оплати праці у суспільстві [274, с. 551-558].  

Третій підхід визначає ефективність інституційної системи як 

непередбачуваний результат певних подій. Для визначення ефективності 

економічних інституцій, необхідних для оптимального розвитку суспільства, 

порівнюють суспільні витрати і вигоди від використання економічних 

інституцій, які є результатом вибору громадян.  

Відповідно до четвертого підходу вибір економічних і політичних 

інституцій здійснюється не суспільством в цілому, а окремими політично 

впливовими групами, інтереси яких дуже часто не збігаються з інтересами 

більшості населення. Ці групи вибирають такі інституції, які максимізують 

їхню власну ренту, в результаті не відбувається зростання сукупних надлишків, 

інших благ більшості громадян. Вперше системно виклав такий підхід Д. Норт 

у праці «Неокласична теорія держави», в якій він показав, що суб’єктів, які 

контролюють державу, слід розглядати як таких, що орієнтовані на реалізацію 

власних інтересів. Автор праці виявив, що впливові групи будуть підтримувати 
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той набір прав власності, який максимізує їхній власний виграш, і внаслідок 

наявності «трансакційних витрат» він не обов’язково націлений на задоволення 

потреб більшості [273, с. 33]. Підхід з позиції соціального конфлікту 

передбачає даність ситуацій, коли інституції ефективно діють за певних 

обставин, але за зміни їх такими вже не є. Наприклад, деякі організаційні типи 

економічних систем знаходяться далеко від граничних меж своєї виробничої 

ефективності, водночас вони є соціально ефективними, однак трансформації, 

які б сприяли загальному зростанню добробуту населення, не відбуваються, бо 

суперечать групі приватних інтересів.  

У контексті проблеми, що досліджується, заслуговує на увагу друга 

методологічна новація інституціоналізму, а саме – теорія інституційних змін. Її 

розробник Д. Норт виходив з того, що світ реальної економіки є неергодичною 

системою з непереборною невизначеністю. Йдеться про специфічну властивість 

динамічної системи, у процесі еволюції якої майже кожний її стан з певною 

ймовірністю проходить поблизу будь-якого іншого стану системи. У 

неокласичній теорії економіка є ергодичним середовищем, тобто таким, у якому 

минуле, сьогодення і майбутнє можуть бути описані однією і тією ж функцією 

імовірнісних розподілів. Для неокласики це означає високу ймовірнісну 

передбачуваність станів будь-якої економічної системи в історичному часі [28, 

с. 16]. 

На переконання Д. Норта, процес інституційних змін зазнає 

визначального впливу людської інтенціональності (від англ. intention – намір; 

intentionality – наявність у людей цілей, намірів), тобто їхньої здатності до 

цілепокладання при здійсненні економічного вибору, відбору економічних 

інституцій [28, с. 16-17]. Інституційні зміни власне постають складовими 

процесу соціально-економічної еволюції, що відображається в розвитку та зміні 

соціальних інституцій і лежить в основі зміни суспільно-економічного устрою, 

яка можлива як революційним, так і еволюційним шляхом [236, с. 318]. При 

цьому трансформація моделі економічного розвитку, відповідної стратегії і 

політики може приводити до зміни інституцій, а напрям інституційних змін 
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залежить від основних інституцій (прав власності, ролі держави, нормативно-

законодавчої бази, податкової і судової системи, «правил гри» на ринку, типів 

господарювання та його різних організацій). Прикладом може бути інсти-

туційна зміна економічних систем країн колишнього соціалістичного табору, 

спрямована на підвищення ефективності їхніх економічних систем  (рис. 1.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3. Інституційні зміни як основа підвищення інституційної 

ефективності економічної системи  
Джерело: складено автором на основі [149]. 
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При характеристиці інституційних змін постсоціалістичних країн 

важливо взяти до уваги показану О. Вільямсоном відмінність між різними 

ієрархічними рівнями інституцій з урахуванням часового проміжку (періоду), 

необхідного для їхньої трансформації (табл. 1.3). 

Таблиця 1.3 

Ієрархія та періодичність зміни інституцій, що впливають на економічне 

зростання (за О. Вільямсоном) 

 Рівень ієрархії Період часу. 
І Соціальна структура суспільства, довгострокова 

(внутрішня), змінюється після шоків (революцій) чи 
соціальних криз.  

Від 100 до 1000 
років 

ІІ Інституційні зміни («правла гри») : права захисту 
приватної власності, правова система тощо.  

Від 10 до 100 
років 

ІІІ Інституції, пов’язані із самою «грою», контракти в 
межах суспільства 

Від 1 до 10 років 

IV Інституції, пов’язані з механізмом розподілу благ 
(регулювання, контроль, соціальна система, мотивація 
тощо) 

Постійно 
змінюється 

Джерело : [219, c.595] 

 

Так, найбільш стійкими для суспільства є соціальні інституції першого 

рівня, до яких належать передусім неформальні інституції, у т.ч. традиції, 

звичаї, які протягом тривалого періоду укорінювались у свідомості людей, на 

моральному та психологічному рівнях. Від 10 до 100 років потребують 

інституційні трансформації другого, макроекономічного рівня, такі як 

юридичні норми, що захищають права приватної власності, встановлюють 

«правила гри» для юридичних і фізичних осіб. Контакти в межах суспільства, 

які уособлюють інституції третього рівня (налагодження соціальних і 

економічних зв'язків, пошук ділових партнерів тощо), пов’язані з 

безпосередньою господарською діяльністю, змінюються значно швидше (від 1 

до 10 років). При цьому на трансформацію норм третього рівня впливають 

інституції як першого, так і другого рівнів, а також інші зворотні зв’язки, які ще 

недостатньо досліджені науковцями. І нарешті, інституції четвертого рівня 
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характеризуються перманентними змінами й перетвореннями, оскільки 

пов’язані із локальними економічними процесами: щоденним формуванням цін, 

розподілом благ, проблемами зайнятості та системою мотивацій суб’єктів 

господарської діяльності. 

Третя методологічна новація інституціоналізму при дослідженні 

ефективності економічних систем виявляється у врахуванні важливої ролі 

позаекономічних чинників господарського розвитку. Характеризуючи даний 

аспект проблеми, вітчизняні науковці В. Базилевич та А. Маслов підкреслюють, 

що в найзагальнішому розумінні інституції відносяться як до моралі, права, 

релігії, так і до економіки [7, с. 118],що практично передбачає диференціацію на 

неформальні та формальні інституції. У зв’язку з цим зауважимо, що 

важливість включення неформальних інституцій (позаекономічних чинників) у 

науковий арсенал дослідження ефективності економічних систем виявляється в 

тому, що аналіз їх дозволяє дати відповідь на питання про сутність і 

детермінанти інституційних, а звідси – й економічних змін у суспільстві.  

На думку західних дослідників Г. Хелмке і С. Левитського,  неформальні 

позаекономічні інституції створюють мотиви для такої поведінки, яка істотно 

змінює наслідки дотримання формальних правил без прямого їх порушення; 

вони суперечать духу, але не букві формальних правил. Акомодаційні 

неформальні інституції нерідко формуються економічними акторами, які не 

схвалюють наслідків, створюваних формальними правилами, але не мають 

можливості змінити або відкрито порушити ці правила [228]. Тобто 

«неформальні інституції співіснують з неефективними формальними 

інституціями. У подібних випадках формальні правила та процедури 

виконуються не систематично, що дозволяє акторам ігнорувати або порушувати 

їх. Вони структурують мотиви поведінки так, що ті стають несумісні з 

формальними правилами: щоб виконувати одні правила, актори змушені 

порушувати інші. Найбільш відомі приклади – такі партикуляристичні 

неформальні інститути, як клієнтелізм, патримоніалізм, кумівство та корупція» 

[143, с. 135-143]. Підміняючи формальні інституції, неформальні інституції 
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використовуються тими акторами, які прагнуть до досягнення результатів, 

неможливих у виключно формальних рамках. Звідси, «заміщувальні 

неформальні інститути допомагають домогтися того, що теоретично повинні 

виконувати формальні інститути, якби не їхня неефективність» [143, с. 138].  

Характеризуючи четверту методологічну новацію інституціоналізму у 

висвітленні ефективності економічних систем, слід зазначити, що прихильники 

інституційного підходу беруть до уваги неоднорідність та складність взаємодії 

суб'єктів господарювання в сучасній ринковій економіці й розглядають 

економічні угоди (фундаментальні поведінкові акти економічних суб'єктів) не 

лише як обмін товарами, але і як обмін правами власності, оскільки укладання 

будь-якої угоди супроводжується повною або частковою передачею права 

власності. Зазначені угоди носять не тільки економіко-правовий, але й 

соціальний характер, оскільки здійснюються на основі правил і норм, 

прийнятих у суспільстві. В економічній теорії такі угоди одержали назву 

трансакцій [85, c.462]. 

Незважаючи на те, що«трансакція» і «трансакційні витрати» є ключовими 

поняттями сучасної інституційної теорії, серед економістів немає єдності в 

трактуванні їхньої сутності та структури (додаток Ж). Так, основоположник 

теорії трансакційних витрат Р. Коуз звертав увагу на те, що витрати 

«використання ринкового механізму» є наслідком необхідності «з'ясувати, з 

ким можна здійснити операцію, вийти до контрагента зі своїми пропозиціями, 

провести переговори, укласти контракт, переконатися в тому, що його умови є 

прийнятними» [249, c. 6]. З погляду О. Уільямсона, трансакція – це 

мікроекономічна одиниця аналізу, що відображає переміщення товарів і послуг 

у технологічно подільному просторі [219, c. 104]. Основними порівняльними 

параметрами трансакцій, на думку дослідника, є специфічність активів, 

невизначеність і частота. Представник французького інституціоналізму 

К. Менар характеризує трансакцію як будь-який трансферт прав користування 

товарами та/або послугами між технологічно розподіленими одиницями [154, 

c.118]. 
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Якби трансакційні витрати дорівнювали нулю, то, як вважають 

представники нової інституційної теорії, ресурси розподілялися б і 

використовувалися там, де вони мають найбільшу цінність (якщо не брати до 

уваги ефект доходу) незалежно від початкового розподілу прав власності між 

економічними агентами. Відповідно до передумов щодо нульових 

трансакційних витрат інтерпретаторами Р. Коуза була сформульована теорема, 

названа його ім'ям. Відповідно до одного з її варіантів, за умови нульових 

трансакційних витрат та ефекту доходу первинний розподіл прав власності не 

впливає на ефективність остаточного їх розміщення. Таким чином, згідно з 

теоремою Коуза, існування трансакційних витрат має значення за різних 

варіантів первинного розподілу прав власності з погляду ефективності 

кінцевого розміщення ресурсів [10, c. 75 – 84].  

Зауважимо, що інституційна теорія трансакційних витрат уможливила: 

– пояснення існування різних режимів прав власності (приватної, 

державної, комунальної) з функціонального погляду, а не тільки з морально-

етичного, який має як самостійне, так і похідне від функціонального значення; 

– пояснення порівняльної ефективності різних способів інтерналізації 

зовнішніх ефектів як способу повного врахування в процесі прийняття рішень 

витрат і вигод, що виникають в результаті їхнього виконання; 

– пояснення причин виникнення та меж поширення різних форм 

інституційних угод, або інституційних механізмів; 

– інтерпретацію інституційної трансформації, як вибір реструктуризації 

прав власності, що утворюють інституційне середовище [84, c. 32-33]. 

Важливо враховувати, що специфіка впливу інституційних чинників на 

розвиток економічних систем виявляється також у тому, що їхня 

конкурентоспроможність залежить від взаємодоповнюваності інституцій, 

причому ідеальною є ситуація їхньої взаємозаміни за відсутності негативних 

наслідків для функціонування системи в цілому. Йдеться про те, що 

використання однієї інституції може підсилювати дію іншої, збільшуючи в 

цілому віддачу від використання інституційного середовища. Отже, можливо 
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говорити про наявність певних інституційних факторів конкуренто-

спроможності, а саме: 

1) адміністративного середовища бізнесу, яке може сприяти або 

перешкоджати розвитку підприємництва, що є важливою умовою формування 

конкурентних ринків. У свою чергу, конкуренція – потужний стимул 

підвищення конкурентоспроможності продукції фірм, а значить – і економіки 

країни в цілому; 

2) ефективної системи прав власності на винаходи, відкриття й інші 

продукти інтелектуальної діяльності, яка забезпечує оптимальне поєднання 

інтересів усіх учасників ринку інтелектуальної продукції, її захист від 

незаконного відтворення, копіювання, що постає важливим стимулом до 

інноваційної діяльності; 

3) ефективної конкуренції, за якої реалізується фундаментальний 

принцип ліберальної справедливості при створенні й підтримці державою 

селективних стимулів для інноваційного підприємництва; 

4) відсутності обмежень на трансфер технологій та інтелектуального 

капіталу між країнами; 

5) ефективного розпорядження ресурсами в суспільному секторі 

економіки, що враховує не тільки коротко-, але й довгострокові наслідки 

прийнятих рішень, як і ефективності контролю за їх використанням [84, c. 33]. 

Сукупність означених вище інституційних факторів у їхній цілісності 

дозволяє побудувати модель ідеальної з погляду конкурентоспроможності 

економічної системи держави. Але при цьому слід пам’ятати про дилему, 

акцентовану одним із засновників сучасного інституціоналізму – Д. Нортом. Її 

суть зводиться до питання: чому неефективні форми економіки існували 

тисячоліттями і чому розвиток різних суспільств відбувався не шляхом їхнього 

зближення, а за розбіжними траєкторіями? Інакше кажучи, чому конкуренція на 

економічних і політичних ринках не призводить до послідовного 

вибраковування поганих «правил гри»? 
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На думку Д. Норта, відповідь на це питання зводиться до того, що високі 

трансакційні витрати роблять ці ринки схожими на ринок досконалої 

конкуренції, що аналізується представниками неокласичної економічної теорії. 

При цьому вчений посилається на дію таких трьох факторів: 1) подвійна роль 

держави; 2) вплив груп зі спеціальними інтересами; 3) залежність еволюції 

інституцій від раніше обраної траєкторії. Зазначені фактори стабілізують 

інституціональну структуру незалежно від її ефективності. За цих обставин 

«інституції виявляються далеко не нейтральним фактором: вони «заганяють» 

суспільство у відповідну траєкторію інституційного та суспільного розвитку, у 

певне русло, з якого потім важко звернути, тому що період інституційної зміни 

досить тривалий. Для зміни траєкторії суспільного розвитку потрібна 

відповідна критична маса, для виникнення якої необхідний значний проміжок 

часу» [167].  

Таким чином, представники неоінституційної теорії запропонували 

важливі теоретико-методологічні новації, що дозволяють поглибити розуміння 

сутності та чинників підвищення ефективності функціонування й розвитку 

сучасних економічних систем. Йдеться про виокремлення поняття 

«інституційна система» та аналіз її ефективності, аналіз результативності 

функціонування і розвитку економічних систем у динамічному контексті, через 

призму теорії інституційних змін, врахування важливої ролі позаекономічних 

чинників підвищення ефективності функціонування й розвитку економічних 

систем, аналіз результативності економічних взаємодій з погляду здійснення не 

лише трансформаційних, але й трансакційних витрат.  

 

Висновки до розділу 1 

 

Складні та суперечливі процеси еволюції господарських систем, розвиток 

теоретико-методологічних засад їхнього дослідження в межах економічної 

науки сприяли збагаченню уявлень про сутність та характерні ознаки останніх, 

формуванню множинних критеріїв їх типологізації, поступовому дрейфу 
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економічної системології в напрямі нелінійної парадигми, з’ясування джерел і 

механізмів самоорганізації та саморозвитку економічних систем.  

Сучасні економічні системи є змішаними, трансформаційними 

економіками, характерними ознаками яких визначено складність, 

поліструктурність, відкритість, динамічну нерівновагу та нестійкість, а також 

здатність до самоорганізації й саморозвитку.  

Метою функціонування й розвитку сучасних економічних систем є 

забезпечення сталого соціального, екологічного та економічного розвитку, 

їхніми функціями – задоволення людських потреб за умов обмеженості 

ресурсів, а сутнісними характеристиками – упорядкування в контексті 

інституційно-організаційного забезпечення та зовнішньоекономічне 

позиціонування (інтеграція до глобального середовища). 

Теоретичні підходи до визначення економічної ефективності, що 

еволюціонували з розвитком економічної науки, можна об’єднати у дві основні 

групи: 1) ортодоксальний, кількісний підхід, прихильники якого трактують 

економічну ефективність у значенні кількісної результативності, а саме: 

досягнення конкретних кількісних результатів за умов використання фіксованої 

кількості ресурсів. Йдеться про трактування ефективності в контексті 

співвідношення результатів і витрат. При цьому питання про те, наскільки 

отриманий результат наближає суспільство до визначеної мети, не ставиться;    

2) неортодоксальний, праксеологічний підхід, прихильники якого розглядають 

економічну ефективність з позиції не тільки кількісної, але і якісної 

результативності діяльності суб’єктів господарювання, зокрема досягнення 

визначеної мети. Комплексний підхід до аналізу ефективності функціонування 

та розвитку сучасних економічних систем передбачає поєднання зазначених 

підходів.  

Головними методологічними здобутками інституціоналізму у висвітленні 

основних чинників ефективності економічних систем є виокремлення поняття 

«інституційна система» та аналіз її ефективності, аналіз ефективності 

економічних систем у динамічному контексті через призму теорії 
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інституційних змін, врахування важливої ролі позаекономічних (якісних) 

чинників підвищення ефективності функціонування й розвитку економічних 

систем, аналіз результативності економічних взаємодій з погляду здійснення не 

лише трансформаційних, але і трансакційних витрат. 

Основні наукові результати розділу опубліковані в працях автора: [44; 53; 

54; 57] 
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РОЗДІЛ 2 

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ СУТНІСНОГО ТА ДИНАМІЧНОГО  

АСПЕКТІВ ЕФЕКТИВНОСТІ СУЧАСНИХ  

ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ 

 

2.1. Сутність і критерії ефективності сучасних економічних систем 

 

Як уже зазначалося, домінуючий до останнього часу неокласичний підхід 

до визначення економічної ефективності не відповідає сучасним реаліям 

нелінійного господарського розвитку. Зазначений підхід залишає поза увагою 

якісні детермінанти та позаекономічні чинники господарської еволюції людства 

(цінності, норми, культурні особливості тощо) і, акцентуючи увагу на 

кількісних вимірниках, практично не враховує необхідність їх співвіднесення з 

цілями соціально-економічного розвитку. Окрім того, такий підхід не 

передбачає аналізу історичних та інституційних особливостей генезису 

реальних економічних систем (національних економік), що суттєво послаблює 

можливості його застосування у процесі дослідження їхньої ефективності [54].  

Врахування надскладної природи сучасних економічних систем, які є 

поліструктурними утвореннями, що інтегрують величезну кількість 

взаємопов’язаних елементів та характеризуються нелінійністю динамічного 

розвитку, сприяє залученню до аналізу здобутків неортодоксальних напрямів 

сучасних наукових досліджень, зокрема, економічної синергетики [65]. На 

думку сучасних науковців, такі дослідження «руйнують «лінійні» моделі 

темпоральних рядів економіки», виходячи з принципу неможливості 

прогнозування подальшого розвитку, без урахування можливості її 

перебування у стані біфуркації, врахування динаміки розвитку глобальної та 

локальних економічних систем, аналізу їхньої нелінійної динаміки через 

призму параметрів «порядку» і «хаосу», «часу» та «простору» [65].  У контексті 

визначення ефективності функціонування й розвитку сучасних економічних 

систем йдеться про врахування їхньої надскладної та динамічної природи, мети, 
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функцій, інституційного впорядкування та пристосування до умов нестійкого 

зовнішнього середовища. Йдеться про комплексний багатовимірний підхід до 

трактування ефективності економічних систем, що враховує соціально-

економічну, ресурсно-витратну, інституційну та адаптаційну результативність 

їхнього функціонування й розвитку в мінливому зовнішньому середовищі. 

Зазначений підхід вимагає врахування не лише загальних, базових 

характеристик економічних систем як трансформаційних, відкритих структур, 

що функціонують у нестійкому зовнішньому середовищі, 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 та 

з’ясування співвідношення понять «економічна система» та «національна 

економіка».  

У зв’язку з цим зазначимо, 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 (додаток М). При цьому О. Тищенко звертає увагу на два 

підходи до визначення національної економіки, що сформувались у науковій 

літературі, а саме: 

1) технологічний, відповідно до якого національна економіка 

розглядається як сукупність галузей, видів виробництва (видів економічної 

діяльності), регіональних утворень різного рівня, для характеристики якої 

використовуються показники обсягів та якості виробленої продукції, виконаних 

робіт, наданих послуг, величина залучених внутрішніх і зовнішніх ресурсів, 

ефективність їх використання, рівень впровадження інновацій, конкуренто-

здатність на світовому ринку тощо; 

2) соціально-економічний, який передбачає розгляд національної 

економіки як сукупності виробничих відносин, яким відповідає певний рівень 

розвитку продуктивних сил, тип економічної системи, характер суспільного 
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відтворення, специфічний господарський механізм, рівень життя населення, 

власна інституційна система та національно-культурні особливості [217]. 

На відміну від авторів, що ідентифікують національну економіку з 

кордонами держави, В. Золотогоров використовує поняття «економічна 

територія країни». На думку дослідника, до її складу, крім території 

адміністративного управління країни, входять повітряний простір; 

територіальні води та континентальний шельф; «територіальні анклави за 

кордоном», тобто економічні зони в інших країнах, які використовуються 

країною на орендній основі або шляхом придбання власності для 

дипломатичних, військових, наукових або інших цілей; зони, вільні від митного 

контролю, – частини території країни, де будь-які матеріальні цінності, що є 

предметом зовнішньоторговельних договорів, не підлягають митному 

контролю та не оподатковуються імпортними митами та зборами [95]. 

Слід погодитися з тим, що «національна економіка є певною 

економічною системою країни в конкретних історичних умовах» [215, с. 24]. У 

цьому контексті поняття «економічна система» є більш загальним, абстрактним 

та слугує інструментом для розуміння конкретних господарських реалій, 

історичного, національного різноманіття сучасних економічних систем. 

Водночас поняття «національна економіка» є більш конкретним, 

операціональним, дозволяє аналізувати емпіричний матеріал, 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. 2.1):  

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;  
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3) інституційний, що віддзеркалює впровадження прогресивних 

інноваційних змін та розкривається через інституційну ефективність соціально-

економічних 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. 

  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Рис. 2.1. Критерії та види результативності функціонування і розвитку 

національних економік 
Складено автором. 
 

При цьому соціально-економічна ефективність функціонування й 

розвитку національних економік характеризує когерентний розвиток не лише 

економічних, але і позаекономічних сфер людського буття. У контексті 

цільових орієнтирів йдеться про збалансований (сталий) розвиток економіки, 

довкілля та соціуму. З огляду на це зауважимо, що формування критеріїв і 

вимірників сталого розвитку є дискусійним питанням, над яким працюють 

відомі міжнародні організації та численні наукові колективи. При цьому 
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сучасні дослідники відзначають той факт, що прогресом національних 

господарських систем і досі вважається економічне зростання [210], яке 

вимірюється в основному збільшенням обсягів ВВП. Водночас трактування 

цільових орієнтирів розвитку сучасних економічних систем через призму 

концепції сталого розвитку дає змогу подолати обмеженість традиційних 

підходів до оцінювання їхньої ефективності.  

Поняття «сталого розвитку» є українським відповідником англійського 

терміна «sustainable development», який, за визначенням Комісії ООН зі сталого 

розвитку, позначає таке спрямування економічного розвитку, метою якого є 

задоволення потреб сучасного суспільства, що не ставлять під загрозу здатність 

майбутніх поколінь задовольняти свої потреби [248]. При цьому один із 

засновників теорії сталого розвитку Г. Дейлі тлумачить вихідний термін 

«сталий розвиток» як гармонійний, збалансований, безконфліктний прогрес 

всієї земної цивілізації, груп країн (регіонів, субрегіонів), а також окремо 

взятих країн за науково обґрунтованими планами (методами системного 

підходу), коли в процесі неухильного інноваційного інтенсивного (а не 

екстенсивного) 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 [73].  

На думку сучасних дослідників, концепція сталого розвитку ґрунтується 

на таких п`яти головних принципах: 

1. Надання розвитку сталого, довготривалого характеру з метою 

відповідності його поточним і перспективним потребам людей. 

2. Зв’язок обмежень з експлуатації природних ресурсів і сучасного рівня 

техніки та соціальної організації. 

3. Необхідність задоволення первинних потреб людей. 

4. Необхідність узгодження стану надмірного використання 

матеріальних засобів з екологічними можливостями. 
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5. Узгодження розмірів і темпів зростання чисельності населення з 

виробничим потенціалом глобальної екосистеми [73, c.19-21]. 

У цьому контексті «основне завдання сталості економічних систем 

полягає в ефективному функціонуванні й протистоянні різним неминучим 

впливам зовнішнього й внутрішнього характеру» [192, c. 99]. При цьому слід 

взяти до уваги той факт, що при зміні параметрів системи, яка перевищує 

можливості їхнього адаптивного розвитку, втрачається сталість, а сама 

адаптація залежить від можливостей потенціалу системи й ступеня досягнення 

її внутрішньої та зовнішньої рівноваги.  

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.  

Щодо функціональної результативності національних економік, то 

традиційні підходи до її дослідження стосовно раціонального використання 

ресурсів, зменшення відповідних витрат і забезпечення високої віддачі від 

факторів виробництва знайшли відображення в багатьох економіко-

математичних моделях, в т.ч: 

1) виробничій функції Кобба-Дугласа; 

2) моделі «затрати-випуск» В. Леонтьєва; 

3) моделі економічного зростання Р.Солоу та ін. 

В межах виробничих функцій економічна система подається у вигляді 

моделі «чорного ящика», до входу якого надходять ресурси (робоча сила, 

сировина, капітал, засоби праці, інформація тощо), які система використовує як 

фактори виробництва. Виходом системи є вироблені матеріальні блага. Загалом 

цю залежність можна показати виробничою функцією Кобба-Дугласа, що у 

скалярному вигляді є такою: 

                          ,),...,,,( 21 inXXXfZ α=                                                     (2.1) 
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де Хі, якщо ni ,1=  – фактори виробництва,  

iα  – параметри зміни [179].  

Здебільшого як певну функціональну залежність беруть 

мультиплікативну однорідну функцію такого вигляду: 

                   ,)exp(21
0 tPLaZ λαα=                                                        (2.2) 

де Z – індексний показник (наприклад, внутрішнього валового продукту 

(ВВП)); 

L – індекс чисельності робочої сили; 

P – індекс промислового виробництва; 

)exp( tλ  – часова тенденція, зумовлена науково-технічним прогресом; 

                                  .121 =+αα                                                                      (2.3) 

Ця функція зводиться до лінійної у такий спосіб: 

                   .lnlnlnln 210 tPLaZ λαα +++=                                                      (2.4) 

Отже, за допомогою виробничих функцій можна, не вдаючись до аналізу 

структури економічної системи, встановити взаємозв’язок між її входами 

(факторами виробництва) та виходами (обсягами виробництва). Таким чином, в 

основу цієї моделі покладено функціональний критерій оцінювання 

ефективності економічних систем, що відображає ступінь задоволення 

людських потреб шляхом збільшення обсягів виробництва та/або зменшення 

необхідних для цього витрат факторів виробництва. 

Щодо моделі економічного зростання Р. Солоу, то в ній економіка постає 

як цілісна система, що виробляє один продукт, який використовується як на 

споживання, так і на інвестиції [278]. Хоча ця модель є спрощеною і не 

враховує у явному вигляді експорт та імпорт, вона достатньо адекватно 

відображає важливі макроекономічні аспекти ефективності процесів 

відтворення. 

Стан економіки в моделі Солоу задається такими ендогенними змінними 

(вимірниками): X – валовий внутрішній продукт (ВВП), C – фонд 

невиробничого споживання, I – інвестиції, L – кількість зайнятих, K – 
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виробничі фонди. Окрім того, в моделі використано такі екзогенні змінні: ν – 

річний темп приросту зайнятих (–1 ≤ ν ≤ 1), μ – частка вибулих протягом року 

виробничих фондів (0 ≤ μ ≤ 1), ρ – норма нагромадження (частка валових 

інвестицій у ВВП, 0 ≤ ρ ≤ 1). У цій моделі передбачається, що всі ендогенні 

змінні змінюються у часі, а екзогенні змінні постійні, при цьому норма 

нагромадження вважається керованим параметром.  

Модель економічного росту Р. Солоу щільно пов’язана з функціональним 

критерієм оцінювання результативності національних економік у тому 

розумінні, що вона дає змогу подолати ряд обмежень кейнсіанських моделей і 

більш точно описати особливості процесів економічної еволюції у коротко-, 

середньо- та довгостроковому періодах. Окрім того, вона є «необхідною 

відправною точкою практично усіх досліджень економічного зростання, 

зокрема з її допомогою виявляють причини тимчасового і постійного, стійкого 

зростання економіки» [192, с. 149]. 

Однією з найбільш агрегованих та узагальнених моделей оцінювання 

ефективності економічної системи в контексті результативності використання 

наявних ресурсів є статистична модель міжгалузевого балансу «витрати-

випуск» (модель Леонтьєва). Вона ґрунтується на уявленні щодо лінійного 

спрямування розвитку економічної системи, первинною ланкою якого є 

надходження у системи ресурсів, необхідних для вироблення економічних благ, 

а кінцевою – виробництво продукції (товарів, послуг тощо). При цьому 

вважається, що економічна система складається з двох підсистем: виробництва 

та розподілу продукції. Частина всієї виробленої продукції (валової) 

використовується для задоволення потреб самого виробництва (проміжна 

продукція), а решта (кінцевий продукт) надходить до виходу системи 

(споживається суспільством, йде до інших економічних систем тощо) [212, c. 

256–268.].  

На практиці для дослідження функціонального аспекту ефективності 

сучасних економічних систем можуть використовуватися й інші моделі, які 

містять взаємопов’язані блоки рівнянь, що характеризують взаємозв’язки між 
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різними секторами економіки. Так, наприклад, бруклінська макроеконометрична 

модель прогнозування економіки США містить сім блоків та більше 60 рівнянь. 

Такі моделі, як правило, мають блочну структуру (наприклад, містять блоки 

реального сектору, сектору споживання та доходів населення, державного 

сектору, зовнішньоекономічного сектору, грошово-кредитного сектору та ін.) і 

включають декілька сотень змінних і рівнянь, часто містять взаємозалежні змінні, 

що ускладнює ідентифікацію таких систем [218].  

Таким чином, ресурсно-витратна результативність функціонування та 

розвитку національних економік відображає функціональний критерій 

оцінювання ефективності сучасних економічних систем, зорієнтованих на 

збільшення обсягів виробництва економічних благ на основі раціонального 

використання наявних ресурсів. 

Важливо зауважити, що комплексний підхід до дослідження ефективності 

сучасних економічних систем передбачає аналіз результативності їхнього 

функціонування й розвитку в динамічному контексті. Зазначений підхід 

знайшов належне відображення в сучасній інституційній теорії, представники 

якої акцентують увагу на тому, що ефективність інституційної системи 

суспільства не зводиться до суми ефективностей окремих інституцій. Йдеться 

про те, що інституційна система – це складне утворення з великою кількістю 

елементів, при цьому цілковито можливою є ситуація, за якої ефективні 

інституції існують паралельно з неефективними. При цьому неефективність 

інституційної системи є основною передумовою інституційних змін.  

На думку автора, інституційна результативність функціонування й 

розвитку національних економік характеризується створенням такого 

інституційного середовища, яке забезпечує динамізм та інноваційний розвиток 

економіки.  

Характеризуючи динамічне начало національних економік, слід вказати 

на те, що економічна динаміка – це процес функціонування економічної 

системи в довгостроковому ринковому періоді. У такому періоді всі економічні 

параметри, що характеризують ринкові пропозиції (обсяги виробництва тощо), 
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встигають зреагувати на зміну економічних параметрів, що характеризують 

попит (обсяг ринкового попиту, грошові доходи виробників, грошові витрати 

споживачів, рівень ринкових цін та ін.). Важливим фактором економічної 

динаміки є ринкова пропозиція, а процесів економічного функціонування – 

ринковий попит. 

Дослідники виокремлюють кілька загальних принципів, властивих 

функціонуванню динамічних економічних систем: 

1) економічна система є багатокомпонентним утворенням, що здатне до 

самоорганізації та відзначається спадною ентропією, оскільки прагне зменшити 

внутрішній хаос через збільшення ентропії свого зовнішнього середовища, 

зокрема споживання певних ресурсів; 

2) функціонування економічної системи передбачає її рефлексивну 

взаємодію із своїм зовнішнім середовищем (подібну до взаємодії фінансиста та 

фондової біржі); 

3) будь-який економічний об’єкт є точкою (кінцем певного вектора), що 

рухається у багатовимірному просторі за траєкторіями, які можуть бути 

пологими та передбачуваними або непередбачуваними і стрибкоподібними (як 

трапляється, наприклад, під час природних катастроф) [229].  

В останньому випадку йдеться про хвильовий характер процесів 

економічної динаміки, за умов якого національна економіка розвивається 

методом коливань, тобто поєднання періодів піднесення економічної 

активності з періодами спаду, що має назву «економічного циклу» (в 

марксистський економічній літературі – «промислового циклу»). Циклічний 

характер економічної динаміки зумовлюють сезонні, інвестиційні та 

інноваційні фактори. Головна причина економічного циклу криється в 

особливостях ринкового механізму регулювання економічних систем, тобто 

ринкова пропозиція реагує на зміну ринкового попиту не одразу, а через певний 

час, і ця реакція не обов'язково повинна виявлятися в повному обсязі зміни 

ринкового попиту. 
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Будь-які закономірності та показники розвитку економічної системи як 

динамічного утворення «відображають ситуацію на момент проведення 

дослідження і є результатом онтогенезу системи протягом усього періоду її 

існування та можуть і будуть змінюватися з часом» [83]. 

Результативність змін економічної системи проявляється не в останню 

чергу в інноваціях, які на сучасному етапі суспільного розвитку економічна 

наука розглядає як один із фундаментальних проявів економічних систем і 

водночас як пріоритетний результат їхнього функціонування. Засновником 

теорій економічних інновацій прийнято вважати Й. Шумпетера, який у роботі 

«Кон’юнктурні цикли» (1939 р.) трактує інновації як нові науково-організаційні 

комбінації виробничих чинників, створені підприємницьким духом [235, с.87].  

Сучасні дослідники по-різному визначають сутність інновацій, 

характеризуючи їх як: 

- впровадження нової техніки і технологій, організації виробництва та 

збуту товарів тощо, що дає змогу отримувати переваги над конкурентами; 

- втілення нових форм організації праці та управління, що охоплює не 

тільки окреме підприємство, але і їх сукупність, галузь; 

- новий підхід до конструювання, виробництва та збуту товарів, 

унаслідок якого керівник і його підприємство здобувають переваги над 

конкурентами; 

- вкладення фінансових засобів в економіку, які забезпечать зміну 

техніки та технології [131]. 

Інноваційність розвитку сучасних економічних систем не обмежується 

першою появою на ринку нового продукту, послуги або доведенням до 

проектної потужності нової технології. По мірі поширення інновація 

вдосконалюється, стає більш ефективною, набуває раніше не відомих 

споживчих властивостей. Це відкриває для неї нові сфери застосування, ринки, 

нових споживачів. Сукупний суспільний результат інновації є позитивним саме 

завдяки механізму дифузії інновацій. Інновація внаслідок свого комплексного 
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розгортання утворює нову технолого-соціально-економічну підсистему 

суспільства, яка складається з галузей, які: 

– здійснюють інновацію;  

– поширюють нову технологію та поглиблюють її економічні переваги;  

– виникають у “шлейфі” розвитку нового технологічного стилю.  

Критична важливість дифузії інновацій зумовлює тісний взаємозв’язок 

між науково-технічною, виробничою й інвестиційною діяльністю та свідчить 

про необхідність розгляду не лише інновації як окремого техніко-

організаційного акту, а комплексу дій суб’єктів господарювання та складових 

національної інноваційної інфраструктури, який набуває вигляду інноваційного 

процесу. Отже, наступний принципово важливий висновок полягає в тому, що 

досягнення синергетичного ефекту інновації вимагає значно більшого обсягу 

економічних комунікацій (соціальних, фінансових, інвестиційних тощо), аніж 

він потрібен, щоб отримати локальний економічний ефект від «звичайної» 

економічної діяльності.  

Звідси, стратегічний суспільний ефект інновацій полягає в тому, що вони: 

– здійснюють прискорення зростання продуктивності факторів 

виробництва, що важливо за умов дефіцитності принаймні одного з них;  

– забезпечують прискорення зростання обсягів виробництва;  

– прискорюють структурні зрушення, сприяють перерозподілу ресурсів 

на перспективні напрями суспільно-економічного розвитку;  

– поліпшують статус країни в глобальній економіці та національну 

конкурентоспроможність.   

Отже, інноваційний розвиток можна охарактеризувати як процес 

структурного вдосконалення національної економіки, який досягається 

переважно за рахунок практичного використання нових знань для зростання 

обсягів суспільного виробництва, підвищення якості суспільного продукту, 

зміцнення національної конкурентоспроможності та забезпечення сталого 

розвитку. 
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Розгляд національної економіки як динамічної та інноваційної є 

відповіддю на сучасні виклики та постійні зміни у зовнішньому середовищі, в 

якому основний влив відіграють не стільки суто економічні, скільки екологічні, 

інституційні та адаптаційні фактори. 

У цьому контексті метою соціально-економічних трансформацій є 

підвищення інституційної ефективності національних економік шляхом 

удосконалення інституційної архітектоніки та інституційних форм, заданих 

типом інституційного розвитку суспільства. Це означає, що, незважаючи на те, 

що базові інституції зберігають свій зміст, їхнє втілення в конкретних формах 

мінливої соціальної практики постійно розвивається. Головною внутрішньою 

причиною таких змін постає ускладнення функціонування й розвитку сучасних 

економічних систем, а саме: науково-технологічні зрушення, збільшення 

масштабів виробництва, залучення нових ресурсів у господарську діяльність, 

посилення інноваційної спрямованості економічного розвитку. 

Таким чином, інституційна результативність функціонування й розвитку 

національних економік відображає інституційний критерій оцінювання 

динамічного їх розвитку, пов’язаного з реалізацією прогресивних інноваційних 

змін економіки і суспільства.  

Щодо дослідження ефективності сучасних економічних систем у 

контексті їхньої взаємодії із зовнішнім середовищем (адаптаційної 

результативності функціонування й розвитку національних економік), то 

необхідно наголосити на складності аналізу даного підходу з огляду на те, що 

глобальна конкурентоспроможність є складним і багатоаспектним поняттям, 

яке досі не знайшло загальновизнаного визначення в економічній науці [261, 

c.6]. На думку Дж. Сакса, «економіка є конкурентоспроможною у світі, якщо 

економічні інституції і політика країни забезпечують стале й швидке 

економічне зростання. Нації конкурують в основному у виборі альтернативних 

інституцій або стратегії для стимулювання більш швидкого економічного 

зростання та підвищення життєвого рівня. …Конкурентоспроможними є ті 
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нації, які обирають інституції і політику, що сприяють довгостроковому 

зростанню» [199, c.97]. 

Зауважимо, що сучасні дослідники трактують конкурентоспроможність, 

як «потенціал формування конкурентних переваг на основі продукування та 

абсорбції інновацій та переміщення домінанти розвитку систем управління 

конкурентоспроможністю в середовищі креативних мереж» [216, с.16]; як 

здатність економічної системи забезпечувати соціально-економічну 

оптимальність за рахунок певного впливу внутрішніх і зовнішніх факторів [124, 

с.3]. У доповіді про глобальну конкурентоспроможність Всесвітнього 

економічного форуму (ВЕФ), це поняття трактується як конфігурація 

інститутів, політик, і факторів, що визначають рівень продуктивності праці 

країни [279]. 

У контексті даного дослідження заслуговує на увагу обґрунтована 

сучасними дослідниками теза, згідно з якою «функціонування економічної 

системи залежить від рівня інституційної конкуренто-спроможності, під якою 

розуміють можливість досягнення соціально-економічного успіху в результаті 

функціонування політичних, правових, економічних, технологічних і 

культурних інститутів» [169, с. 60-64]. Таким чином, інституційна 

конкурентоспроможність залежить від відповідності та взаємодоповнення 

інституцій, а також від реалізації переваг однієї інституційної форми порівняно 

з іншою. Саме взаємозв'язок і взаємозалежність інституційної 

конкурентоспроможності та ступеня розвитку інституційної системи визначає і 

стимулює її розвиток [169, с. 60-64]. Особлива роль у цих процесах відводиться 

державі, яка трактується як «зовнішній» упорядковуючий та гармонізуючий 

чинник глобальних і локальних соціально-економічних перетворень [38]. 

На думку автора,  зовнішньоекономічний критерій ефективності сучасних 

економічних систем, що характеризує адаптаційну результативність 

функціонування й розвитку національних економік відображає їхню синергійну 

природу та постає як синергетичний ефект поєднання їхньої цільової, 

функціональної та інституційної результативності (рис. 2.2).  
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Рис. 2.2. Адаптаційна ефективність функціонування й розвитку  

національних економік як вияв синергійної природи сучасних  

економічних систем 
Складено автором. 

 

Таким чином, адаптаційна ефективність функціонування національних 

економік є синергійним проявом взаємопереплетення, поєднання інституційної, 

ресурсно-витратної та соціально-економічної ефективності. При цьому 

спроможність адаптуватися у зовнішньому просторі в умовах ендогенних та 

екзогенних впливів є основним показником здастності економічних систем до 

висхідного розвитку. У цьому контексті адаптаційна ефективність 

національних економік виявляється в їхній успішній інтеграції до глобального 

світогосподарського простору.  
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Слід враховувати, що в сучасному розумінні така інтеграція є нічим 

іншим, як окремим, вищим рівнем економічних відносин, за якого відбувається 

процес взаємообміну, взаємозалежності та взаємодоповнення господарської 

діяльності національних економік на основі міжнародного поділу праці в 

умовах та при необхідності забезпечення цілей сталого розвитку. 

Таким чином, з огляду на вищезазначене, дослідження ефективності 

сучасних економічних систем вимагає застосування комплексного 

багатовимірного підходу до трактування їхньої сутності, що враховуватиме 

соціально-економічну, ресурсно-витратну, інституційну та адаптаційну 

результативність їхнього функціонування та розвитку в мінливому 

зовнішньому середовищі. На думку автора, ефективність сучасних економічних 

систем як багатоаспектне поняття характеризує якісну і кількісну 

результативність функціонування й розвитку останніх у коеволюції з 

природним і соціальним середовищем з урахуванням задоволення потреб як 

нинішніх, так і майбутніх поколінь, на основі раціонального використання 

наявних ресурсів та інституційного-організаційного забезпечення інноваційних 

перетворень, що сприяють підвищенню глобальної конкурентоспроможності 

національних економік. 

 

2.2. Методичні підходи до оцінювання ефективності функціонування 

та розвитку національних економік 

 

Врахування складної природи сучасних економічних систем як змішаних, 

трансформаційних економік, що характеризуються складністю, 

поліструктурністю, відкритістю, динамічною нерівновагою та нестійкістю; 

виокремлення цільового їх спрямування (гармонізація з природним і 

соціальним середовищем з урахуванням потреб як теперішніх, так і майбутніх 

поколінь), функцій (задоволення людських потреб в умовах обмежених 

ресурсів), інституційно-організаційного впорядкування (забезпечення 

прогресивних соціально-економічних змін) та взаємодії із зовнішнім 
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середовищем (успішна інтеграція до глобального світогосподарського 

простору) дає змогу виокремити соціально-економічний, ресурсно-витратний, 

інституційний та адаптаційний методичні підходи до оцінювання їхньої 

ефективності (рис. 2.3). 

При цьому соціально-економічний методичний підхід відповідає 

цільовому критерію оцінювання ефективності сучасних економічних систем 

через призму досягнення цілей сталого розвитку. Зазначений підхід ґрунтується 

на інтегральному аналізі низки показників економіко-еколого-соціальної 

результативності їхнього функціонування й розвитку, а саме: національного 

доходу, чистого економічного добробуту, стійкого економічного добробуту 

(ISEW), екологічного національного продукту, екологічного внутрішнього 

продукту, «зеленого» ВВП (з урахуванням екологічної складової) та ін. [172]  

Характеризуючи цільовий критерій ефективності сучасних економічних 

систем (реалізація цілей сталого розвитку), звернемо увагу на висновки 

дослідження ООН «Вимір сталого розвитку», відповідно до якого 

виокремлюються такі методики виміру сталого розвитку: (1) застосування 

комплексного інтегрального показника (індикатора) сталого розвитку; (2) 

обчислення низки показників, які кількісному та якісному аспектах 

характеризують окремі аспекти та складові сталого розвитку [110].  

У контексті проблеми, що досліджується, заслуговує на увагу методика 

оцінювання процесів сталого розвитку, розроблена вітчизняним дослідником 

М.  Згуровським. Відповідно до цієї методики обчислення  інтегрального 

показника, а саме: Індексу сталого розвитку (Іс.р), здійснюється шляхом 

додавання  трьох субіндексів економічного (Іек.в), екологічного (Іе.в) та 

соціального (Іс.в) вимірів сталого розвитку з відповідними ваговими 

коефіцієнтами [94]. У свою чергу, кожен з цих субіндексів обчислюється з 

використанням прийнятих у міжнародній практиці індексів та індикаторів. За 

результатами запропонованої О. Згуровським методики країни світу поділені на 

п’ять груп залежно від величини Індексу сталого розвитку (табл. 2.1) . 
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Таблиця 2.1 

Рейтинг окремих країн світу за показниками Індексу сталого розвитку, 2016 р. 

Країна Індекс сталого розвитку Рейтинг 
Група 1. Дуже високі показники 

Фінляндія 0,865 1 
Швейцарія 0,864 3 
Данія 0,864 4 
Швеція 0,863 5 
Велика Британія 0,855 6 
Сполучені Штати Америки 0,845 8 
Канада 0,843 9 
Японія 0,828 13 
Ірландія 0,827 14 
Ісландія 0,822 16 

Група 2. Високі показники 
Іспанія 0,797 20 
Чехія 0,795 21 
Ізраїль 0,776 25 
Малайзія 0,764 27 

Група 3. Середні показники 
Болгарія 0,696 41 
Росія 0,693 43 
Мексика 0,692 44 
Таїланд 0,69 45 
Туреччина 0,683 48 
Україна 0,668 51 

Група 4. Низькі показники 
Казахстан 0,644 67 
Грузії 0,644 68 
Намібія 0,605 76 

Група 5. Дуже низькі показники 
Єгипет 0,596 78 
Мадагаскар 0,528 91 
Зімбабве 0,508 95 
Розраховано на основі: [94] 

 

 

За висновками М. Згуровського, країни-лідери даного рейтингу не 

належать до держав із домінуючими ідеологіями й економіками. Базові галузі 

їхньої промисловості не зорієнтовані на використання значних природних 



 90
ресурсів і дешевої робочої сили. Характерною особливістю є домінування у 

структурі доданої вартості їхніх економік значної частки інтелектуальної та 

високотехнологічної праці. Усі ці країни у числі світових лідерів за індексами 

екологічного виміру, конкурентоспроможності та за індексом суспільства, 

заснованого на знаннях, вони дуже активні в інноваційній діяльності, 

спрямовують близько 3% і більше ВВП на дослідження й розвиток. Від початку 

90-х років минулого століття ці країни активно розбудовували модель 

«екологічної економіки» та «економіки знань». Вони почали масово виробляти 

нові знання, «екосистемні» товари і послуги, а через декілька років ввели до 

своєї стратегії ще один продуктивний фактор розвитку – соціальний капітал. 

Тому на сьогодні це країни з добре гармонізованими складовими сталого 

розвитку: економічною, екологічною і соціальною. Вони найбільшою мірою 

наблизилися до моделі розумного (Smart) суспільства, що є вищою формою 

розвитку суспільства, заснованого на знаннях [94]. 

У контексті соціально-економічного методичного підходу, що відповідає 

цільовому критерію оцінювання ефективності сучасних економічних систем 

через призму досягнення цілей сталого розвитку, заслуговують на увагу такі 

показники як стійкий економічний добробут (ISEW), екологічний національний 

продукт, екологічний внутрішній продукт та «зелений» ВВП. 

Комісія з вимірювання економічного та соціального прогресу (КВЕСП) 

визначає добробут як комплексний показник, який охоплює: матеріальні 

життєво необхідні стандарти (дохід, споживання та багатство); здоров’я; освіту; 

особисті інтереси та види діяльності, включаючи працю; право політичного 

голосу й управління; соціальні зв’язки та взаємовідносини; навколишнє 

середовище (сьогоднішній стан і майбутній); безпеку (як в економічному сенсі, 

так і фізичному) [41, c. 66–74]. Отже, поняття «добробут» має дві складові – 

економічну та соціальну. Проте, оскільки «соціальну складову» у цифрових 

вимірах оцінити складно, то розробники методичного підходу вимірювання 

добробуту (Дж. Тобін, В. Нордгауз та П. Самуельсон) запропонували показник 
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«чистого економічного добробуту» (ЧЕД) [202], який розраховувався в такій 

послідовності: 

– спочатку із величини ВВП віднімали валові івестиції (амортизація і 

чисті інвестиції); 

– одержаний результат зменшували на суму державних витрат на 

підтримку суспільно-політичної системи (превентивні витрати), які не 

збільшують добробут; 

– до одержаного результату додавали вартість послуг споживчого 

капіталу (фондів споживчих товарів довгострокового користування), вільного 

часу, праці домогосподарок [202]. 

Ці три компоненти є факторами добробуту, але в статистиці не 

розраховуються. Тому їх вартість визначалася умовно. Співвідношення в 

темпах зміни показників ВВП і ЧЕД може бути різним. Наприклад, темпи 

динаміки ВВП можуть уповільнитися, а темпи зміни ЧЕД – зрости. Це 

відбувається за умов, коли зниження темпів зростання ВВП супроводжується 

певний час зростанням реального споживання; збільшується вільний час; 

зростає неринкова діяльність; покращується стан довкілля, тобто зменшується 

забруднення природного середовища. 

Спираючись на показник економічного добробуту Нордхауза і Тобіна,     

Г. Далі та Дж. Кобб запропонували стійкий економічний добробут (ISEW) як 

основний показник сталого розвитку суспільства, який включає змінну, що 

відповідає за розподіл доходів у суспільстві й розраховується за формулою: 

 
                ,                        (2.5) 

 
де ВС – витрати споживачів (скориговані на нерівність розподілу 

доходів); СВ – суспільні видатки за винятком видатків на охорону; ЗК – 

зростання капіталу та чисті зміни зовнішньоекономічного балансу; ВП – 

взаємні послуги в домашніх господарствах; ПВ – приватні видатки на захист; 
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ВПСД – витрати на протидію соціологічній деградації; ДПК – девальвація 

природничого капіталу. 

На відміну від показника стійкого економічного добробуту, інший 

показник – екологічний національний продукт, запропонований Дж. Хіксом, 

визначається зіставленням чистого національного доходу із валовим 

споживанням і визначається як різниця між валовим національним продуктом і 

величиною амортизації капіталу, створеного людиною, та «амортизацією» 

природничого капіталу [17]: 

 
                                ,                                        (2.6) 

 
де ЕНП – екологічний національний продукт; ВВП – валовий 

національний продукт; АК – амортизація капіталу; АПК – «амортизацієя» 

природничого капіталу. 

Схожим до ЕНП, але більш «конкретизованим» у сенсі чіткості й 

доступності для обчислення показником є індикатор «Зелений ВВП» (Green 

GDP), який дослідники пропонують розраховувати на одну особу задля 

врахування соціальної складової досягнення сталого розвитку суспільства, 

тобто вплив екологічного фактора [206]. «Зелений ВВП» розраховують за 

формулою:  

 
                                           ,                                        (2.7) 

де ЗВВП – «Зелений ВВП»; ЕЗ – економічні збитки від забруднення 

навколишнього природного середовища.  

У свою чергу, економічні збитки від забруднення навколишнього 

природного середовища «можна розглядати як суму екологічних податків та 

штрафних санкцій за порушення природоохоронного законодавства, а також 

витрат на охорону навколишнього природного середовища» [206].  

Щодо ресурсно-витратного методичного підходу, що відповідає 

функціональному критерію оцінювання фективності сучасних економічних 
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систем, то, як уже зазначалося, він передбачає кількісне оцінювання витрат 

ресурсів на виробництво економічних благ, необхідних для задоволення 

людських потреб. Зазначений підхід базується на інтегральному аналізі низки 

показників, а саме: ВВП, продуктивності праці на рівні національної економіки 

в цілому, енергоефективності національної економіки тощо.  

Одним із ключових показників оцінювання ефективності сучасних 

економічних систем є валовий внутрішній продукт, а величина ВВП на одну 

особу є чи не найбільш поширеним «маркером» рівня економічного розвитку й 

добробуту. Як правило, в країнах-лідерах за показником  ВВП на одну особу 

вищими є показники рівнів особистого споживання, освіти, тривалості життя, 

охорони здоров´я, вільного часу тощо. Водночас застосування цього показника 

як індикатора економічного добробуту має певні обмеження, оскільки при 

цьому не враховуються ступінь нерівності в доходах населення; якість 

виробленої продукції; вартісна оцінка дозвілля; обсяг продукції, створеної 

тіньовим сектором економіки, а також деякі позаринкові види продуктивної 

діяльності, що здійснюються в межах домогосподарств [41, с.70].  

Важливими показниками, що відображають ресурсно-витратний 

методичний підхід до оцінювання ефективності національних економік є 

енергоефективність та продуктивність праці.  

Енергоефективність національної економіки оцінюють за 

енергомісткістю ВВП (або ВВП за ПКС) та енерговіддачею, що є оберненим 

показником до енергомісткості ВВП. Енергомісткість ВВП – це узагальнюючий 

макроекономічний показник, що характеризує рівень витрат паливно-

енергетичних ресурсів на одиницю виробленого ВВП [156].  

Слід зазначити, що зниження енергомісткості є одним із ключових 

економічних трендів, починаючи від 90-х років ХХ ст., проте, незважаючи на 

проголошення вирішення цього завдання як фундаментального практично всіма 

урядами зарубіжних країн, усі вони домоглися різних результатів на цьому 

шляху (табл. 2.2) [262]. 
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Аналіз даних табл. 2.2 засвідчує, що на початок 2015 р. загальносвітовий 

показник енергомісткості становив 0,156 дол., зменшившись більш як на 60% 

порівняно з показником 1990 року (0,224). Разом із тим у світі чітко 

виокремилися регіони-лідери (Європейський Союз) із показником 0,109 та 

регіони-аутсайдери (СНД) із показником 0,309. Отже, країни пострадянського 

простору демонструють найгіршу енергоефективність своїх національних 

економік через їхню найбільшу енергоємність, котра майже на 300% перевищує 

енергоємність країн-членів Європейського Союзу [262]. 

Таблиця 2.2 

Динаміка енергомісткості різних регіонів світу (витрати енергетичних 

ресурсів у дол. США на 1 дол. загального ВВП за ПКС) 

Регіон  1990 2000 2005 2011 2012 2013 2014 2015 

Cвіт  0,224  0,190 0,180 0,168 0,164 0,162  0,160 0,156 

ОЕСР  0,186  0,165 0,153 0,143 0,137 0,134  0,134 0,130 

ЄС 0,170  0,141 0,134 0,123 0,117 0,116  0,115 0,109 

СНД  0,482  0,494 0,382 0,328 0,327 0,321  0,311 0,309 

Північна Америка  0,235  0,200 0,182 0,166 0,162 0,154  0,155 0,153 

Азія  0,233  0,196 0,191 0,175 0,172 0,170  0,167 0,161 
Джерело: [262] 

 

Економічний показник продуктивності праці «дозволяє порівняти, 

наскільки ефективно в різних країнах використовується робоча сила. Він 

розраховується як обсяг створеного працівником продукту на час, що 

знадобився йому для його виробництва. На рівні країни такий показник можна 

обчислити, розділивши валовий внутрішній продукт на чисельність зайнятого в 

економіці населення або на кількість відпрацьованих ним годин» [220]. 

Інституційний підхід до аналізу ефективності економічних систем через 

призму інституційного критерію (ефективності інституційно-організаційного 

впорядкування) передбачає використання таких основних методичних 

прийомів їхнього оцінювання: 
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1. Рейтингова методика оцінювання якості інституційного середовища, 

складовими якої є економічні (ринкові або господарські) відносини, суспільні 

свободи, ціннісні установки, що ініціюють інституційні структурні 

трансформації тощо. У цьому разі інституційну ефективність економічних 

систем оцінюють шляхом порівняння рівня розвитку окремих її складових між 

собою, а також (у ширшому контексті) − порівнянням рівня розвитку цих 

складових у різних економічних системах та в різних країнах [194]. 

Наприклад, субіндекс «Інституції» Індексу глобальної конкуренто-

спроможності СЕФ передбачає вимірювання таких параметрів якості 

інституційного середовища: показники прав власності, охорони інтелектуальної 

власності, нецільового використання бюджетних коштів, довіри громадськості 

до політиків, незалежності судової системи, фаворитизму у рішеннях 

чиновників, марнотратство у бюджетних витратах, тягаря адміністративного 

регулювання, ефективності правової системи у врегулюванні суперечок тощо, 

які оцінюються в балах від 1 (найнижчий рівень) до 7 (найвищий рівень) [279]. 

Методика рейтингів за Індексом економічної свободи передбачає оцінку 

10-ти індексів за шкалою від 0 до 100, де «0» – мінімальне (найнижче), а «100» 

– найвище значення, що відповідає максимальній свободі: 

1. Свобода бізнесу 

2. Свобода торгівлі 

3. Податкова свобода 

4. Державні витрати 

5. Грошова свобода 

6. Свобода інвестицій 

7. Фінансова свобода 

8. Захист прав власності 

9. Свобода від корупції 

10. Свобода трудових стосунків [102]. 

Індекс легкості ведення бізнесу, що обчислюється Світовим банком на 

основі річних даних, використовується для порівняння простоти 
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підприємницької діяльності між країнами світу та включає 10 внутрішніх 

індикаторів: 

1. Розпочинання бізнесу — процедури, час, витрати та мінімальний 

капітал для заснування підприємства. 

2. Робота з дозволами на будівництво — процедури, час та витрати на 

будівництво складу. 

3. Отримання електропостачання - процедури, час, витрати на отримання 

електропостачання. 

4. Реєстрація майна — процедури, час та витрати на реєстрацію 

комерційної нерухомості. 

5. Отримання кредиту — міць юридичних прав, глибина кредитної 

інформації. 

6. Захист прав інвесторів — відкритість фінансових показників, 

відповідальність керівництва та легкість судових позовів від інвесторів. 

7. Сплата податків — кількість податків, час на підготовку податкових 

звітів, загальний податок як частка прибутку. 

8. Міжнародна торгівля — кількість документів, витрати та час 

необхідний для експорту та імпорту. 

9. Забезпечення контрактів — процедури, час та витрати на примушення 

сплати боргу. 

10. Закриття підприємства — відсоток відшкодувань, час та додаткові 

витрати на закриття неплатоспроможної фірми [103]. 

Вищі оцінки в індексі свідчать про краще та, зазвичай, простіше 

регулювання бізнесу, а також сильніший захист прав власності. 

Індекс сприйняття корупції, що розраховується організацією Transparency 

International, передбачає упорядкування країн у рейтингу за показником рівня 

корупції, який базується на оцінках підприємців та аналітиків за шкалою від 

100 (відсутність корупції) до 0 (тотальна корупція) [106]. 

2. Етнометрична оцінка інституційного середовища, заснована на 

принципах етнометрії – специфічного напряму етносоціальних досліджень, що 
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аналізує ментальні характеристики різних етнічних груп з використанням 

формалізованих методів [214]. Зазначений підхід, заснований на порівнянні 

національної ментальності однієї господарської системи з іншими, надає 

першочергового значення культурно мотивованим нормам і правилам 

поведінки. Зокрема, аналізуються показники «близкості влади», «гуманістичної 

орієнтації», «орієнтації на майбутнє» тощо. 

 3. Метод Г.Хофстеде та його послідовників, відповідно до якого до уваги 

беруть п’ять основних показників, що характеризують панівні ціннісні системи 

різних соціоекономічних утворень, а саме: рівень нерівності між людьми, який 

населення сприймає як нормальне явище («дистанція стосовно влади»); рівень 

розриву між колективізмом та індивідуалізмом («індивідуалізм»); пріоритет 

чоловічих цінностей (агресивність, успіх, змагальність) над жіночими (якість 

життя, комунікаційність, солідарність) («маскуліність»); здатність відмовитися 

від ризику при прийнятті економічних рішень («уникнення невизначеності»); 

орієнтованість на досягнення стратегічних, довгострокових цілей, бажання 

прогнозувати майбутнє («довгострокова орієнтація») [115, с. 49]. Кінцевим 

результатом використання цієї методики часто є побудова карти «ціннісних» 

показників різних країн світу з метою визначення на ній місця тієї чи іншої 

держави. 

4. Методи кількісного аналізу інституційної еластичності, що дозволяють 

проаналізувати ефективність національних економік через призму сукупності 

інституційних чинників (формальних і неформальних правил поведінки в 

конкретній ситуації, дій носіїв інтересів під впливом цих правил і дій носіїв 

інтересів щодо їхньої зміни або збереження), що справляють еластичний 

релевантний вплив на процес формування інституційного середовища. При 

цьому інституційні чинники отримують кількісну оцінку та перебувають в 

тісній взаємодії один з одним, що створює додаткові методологічні складності 

при аналізі їхнього впливу на економічне зростання. Однак, незважаючи на це, 

розгляд кількісних показників, що вимірюють інституційні чинники, має сенс, 

оскільки при аналізі емпіричного зв'язку «показник інституційного чинника – 
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показник функціонування економіки» значення першого відображатиме окрім 

«чистого» значення фактора також його залежність від інших детермінант 

системи. За цих обставин можна стверджувати, що через оцінювання одного 

фактора вимірюється вся система.  

Щодо адаптаційного методичного підходу, що базується на 

зовнішньоекономічному критерії оцінювання ефективності функціонування та 

розвитку сучасних економічних систем, то основними показниками, які 

використовуються в межах цього підходу, є Індекс глобальної 

конкурентоспроможності, платіжний баланс, зовнішньоторговельний оборот на 

одну особу, зовнішній борг країни тощо.  

Методичні підходи до оцінювання ефективності національних економік 

крізь призму їхньої глобальної конкурентоспроможності можуть бути 

класифіковані таким чином: 

- апроксимація та зіставлення національних рівнів витрат і цін шляхом 

обчислення значень питомої оплати праці, що є функцією таких характеристик, 

як продуктивність праці, заробітна плата та валютний курс з урахуванням того, 

що різкі коливання валютних курсів у короткостроковому періоді зумовлюють 

стрибки цін, а значить – і зрушення в рівнях конкурентоспроможності 

національних економік;  

- аналіз реалізованих конкурентних переваг за даними щодо результатів 

зовнішньоторговельної діяльності країни, а також за даними щодо зміни частки 

вітчизняних товарів у внутрішньому товарообігу. У даному випадку 

обчислюють показники експортно-імпортних операцій (сальдо зовнішньої 

торгівлі), а також аналізують співвідношення товарів і послуг «резидентного» 

та «нерезидентного» походження на внутрішньому ринку конкретної держави; 

- комплексний підхід, розроблений фахівцями Всесвітнього 

економічного форуму (ВЕФ) і заснований на порівнянні країн за рейтингами 

їхньої глобальної конкурентоспроможності. Відповідно до цієї методики 

показник Індексу глобальної конкурентоспроможності обчислюють на основі 

таких трьох субіндексів:  
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1) «базових вимог», що враховує показники рівня розвитку інституцій 

(публічних – дотримання прав власності, етика й корупція, вплив уряду, 

ефективність уряду, безпека; приватних – корпоративна етика; звітність, захист 

корпоративних прав); інфраструктури (транспортної, енергетичної, 

комунікаційної); макроекономічної стабільності; охорони здоров’я та 

початкової освіти (поширення туберкульозу, малярії, дитяча смертність, 

очікувана тривалість життя тощо; рівень охоплення початковою освітою, якість 

початкової освіти); 

2) «підсилювачів ефективності», що базується на показниках рівня 

розвитку вищої освіти та професійної підготовки (рівень охоплення середньою 

та вищою освітою, якість освітньої системи, доступ до Інтернету в закладах 

освіти, рівень наукових досліджень, рівень професійної підготовки фахівців); 

ефективності ринку товарів (рівень оподаткування, прибутки після 

оподаткування, обсяг ринку, зовнішньоторговельні бар’єри, вплив прямих 

іноземних інвестицій (ПІІ) на бізнес; рівень споживчої активності тощо); 

ефективності ринку праці (гнучкість ринку праці, ефективність використання 

талантів); рівня розвитку фінансового ринку (різноманітність фінансових 

послуг, платоспроможність фінансових установ; фінансова безпека); 

технологічної зрілості (рівень впровадження нових технологій, залучення ПІІ 

для провадження інновацій; поширення Інтернету, Інтернет-користувачів); 

обсягу ринку (внутрішнього й зовнішнього); 

3) «економічного розвитку та інноваційного потенціалу», що враховує 

показники рівня розвитку бізнесу (обсяги та якісні показники бізнесу, 

конкурентні переваги, розвиток кластерів, професійний менеджмент тощо); 

науково-технічних інновацій (інноваційні компанії, роль університетів у 

науково-технічній сфері, запровадження патентів, сприяння уряду у 

впровадженні інновацій тощо) [279]. 

Згідно зі  Звітом глобальної конкурентоспроможності ВЕФ 2016-2017 рр., 

лідерами у відповідному рейтингу є Швейцарія, Сінгапур, США, Фінляндія, 

Німеччина, Японія, Гонконг, Нідерланди, Велика Британія, Швеція, Норвегія, 
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Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ), Данія, Тайвань, Канада, Катар, Нова 

Зеландія, Бельгія, Люксембург, Малайзія [279]. Ці країни характеризують 

високим рівнем впровадження інновацій, демонструють високий ступінь 

технологічної готовності та високий рівень розвитку бізнесу. До перших 20-ти 

країн увійшли високорозвинені країни Західної та Північної Європи, Північної 

Америки; дві країни Північно-Західної Азії – Катар та ОАЕ; три «азійські 

тигри» (нові індустріальні країни, НІК) – Гонконг, Тайвань, Малайзія; Нова 

Зеландія та Японія. Серед них є п’ять країн «великої сімки». 

Важливо зауважити, що згідно з Методикою обчислення Індексу 

глобальної конкурентоспроможності ВЕФ всі аналізовані економіки 

розрізняють за такими стадіями – доіндустріальні, індустріальні та 

постіндустріальні економіки. Йдеться про визначення стадій розвитку 

національних економік за допомогою двох критеріїв, а саме: ВВП на одну 

особу та частки сировинних товарів у загальному експорті країни. Відповідно 

до цих критеріїв розрізняють: 

- факторно-спрямовані економіки, до яких належать переважно 

найменш розвинені країни світу (за підходом ООН); 

- перехідні від 1 до 2 стадій розвитку економіки, до яких відносять 

більшість країн-нафтоекспортерів; 

- економіки, зорієнтовані на ефективність (англ. efficiency–driven), до 

яких відносять країни середніх можливостей та транзитивні економіки 

(колишні постсоціалістичні та пострадянські країни);  

- перехідні від 2 до 3 стадії економіки, або так звані нові індустріальні 

країни (НІК), транзитивні та малі острівні країни; 

- економіки, спрямовані на інновації (англ. innovation–driven), до яких 

відносять усі розвинені країни світу [279] (табл. 2.3). 

Концепція стадій економічного розвитку інтегрована в Індекс глобальної 

конкурентоспроможності (ІГК); більша питома вага надається тим складовим, 

які відносно більш важливі для поточної стадії економічного розвитку країни. 

Це означає, що всі складові, які входять до ІГК, певною мірою важливі для всіх 
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країн, але важливість кожної з них залежить від конкретної стадії розвитку 

економіки країни. Щоб це врахувати, складові згруповано в три субіндекси, 

кожний з яких є найбільш важливим на певній стадії розвитку економіки. 

Субіндекс базових вимог складається з тих складових, які є вирішальними для 

країн, де економічний розвиток перебуває в стадії залежності від базових 

факторів. Субіндекс каталізаторів (підсилювачів) ефективності складається з 

тих складових, які найбільш важливі для країн, економічний розвиток яких 

залежить від підвищення ефективності. Субіндекс факторів інновацій і 

розвитку включає ті складові, які важливі для країн, де економічне зростання 

залежить від інновацій [279].  

Таблиця 2.3 

Групи країн, що перебувають на різних стадіях розвитку  
(в регіональному розрізі), відповідно до методики обчислення Індексу 

глобальної конкурентоспроможності ВЕФ (2016 р.) 
Стадія / 

мегарегіон 
Азія Австралія й Океанія; 

Америка 
Африка Європа 

1 2 3 4 5 
Перша 
стадія: 
факторно-
спрямовані 
економіки 
(37) 

Бангладеш, В’єтнам, 
Ємен, Індія, 
Камбоджа, 
Киргизстан, Лаос, 
М’янма, Непал, 
Пакистан, 
Таджикистан 

Гаїті, Нікарагуа Буркіна-Фасо, Гана, 
Бурунді, Гамбія, 
Гвінея, Ефіопія, 
Замбія, Зімбабве, 
Камерун, Кот-
д’Івуар, Кенія, 
Лесото, Мадагаскар, 
Малаві, Малі, 
Мавританія, Чад, 
Мозамбік, Нігерія, 
Руанда, Сенегал, 
Танзанія, Уганда 

  

Перехідні від 
першої до 
другої стадії 
(16) 

Азербайджан, Бутан, 
Іран,Кувейт,Монголія, 
Філіппіни, 
Саудівська,Аравія 

Болівія, Венесуела, 
Гондурас 

Алжир, Ангола, 
Ботсвана, Габон, 
Лівія 

Молдова 

Друга стадія: 
Економіки, 
спрямовані 
на 
ефективність 
(30) 

Вірменія, Грузія, 
Індонезія, Йорданія, 
Китай, Таїланд,Шрі-
Ланка, Східний Тімор 

Домініканська 
Республіка, Гайана, 
Колумбія, Перу 
Сальвадор,Парагвай, 
Гватемала, Ямайка 

Єгипет, Кабо-Верде, 
Марокко, Намібія, 
Південна Африка, 
Свазіленд, Туніс 

Албанія, 
Болгарія, 
Македонія, 
Румунія, Сербія, 
Україна, 
Чорногорія 

Перехідні від 
другої до 
третьої стадії 
(24) 

Бахрейн, Казахстан, 
Ліван, Малайзія, 
Оман, ОАЕ, 
Туреччина 

Аргентина,Барбадос, 
Бразилія, Коста-Ріка, 
Мексика, Панама, 
Суринам, Уругвай, 
Чилі 

Маврикій, 
Сейшельські 
Острови 

Латвія, Литва, 
Польща, Росія, 
Угорщина, 
Хорватія 
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Продовження табл. 2.3
1 2 3 4 5 

Третя стадія: 
Економіки, 
спрямовані на 
інновації (37) 

Гонконг, Ізраїль, Кіпр, 
Катар, Республіка 
Корея, Сінгапур, 
Японія, Тайвань 

Австралія, Нова 
Зеландія, 
Канада, Пуерто-
Ріко,США,Тринідад 
і Тобаго 

  Австрія, 
Бельгія, Велика 
Британія, 
Данія, Греція, 
Естонія, 
Ірландія, 
Ісландія, 
Іспанія, Італія, 
Люксембург, 
Мальта, 
Нідерланди, 
Німеччина, 
Норвегія, 
Португалія, 
Словаччина, 
Словенія, 
Фінляндія, 
Франція, Чехія, 
Швейцарія, 
Швеція 

Складено на основі: [279] 
 

Питома вага кожного субіндексу на кожній стадії розвитку економіки 

відображена на рис. 2.4.  

 
Рис. 2.4. Вагові частки трьох основних груп складових Індексу глобальної 

конкурентоспроможності на кожній стадії розвитку країн 
 
Джерело: [279] 
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Стадії розвитку економіки країн визначаються за допомогою двох 

критеріїв. Перший – рівень ВВП на одну особу з огляду на ринкові курси 

валют. Цей поширений показник використовується для приблизної калькуляції 

заробітних плат, оскільки міжнародних даних щодо заробітних плат по всіх 

країнах статистика не падає. Другий критерій – вимірює ступінь залежності 

розвитку країн від основних фондів. 

Таким чином, трактування ефективності сучасних економічних систем як 

кількісної та якісної результативності їхнього функціонування і розвитку, що 

виявляється в коеволюції із природним і соціальним середовищем з 

урахуванням максимально повного задоволення потреб як теперішніх, так і 

майбутніх поколінь на основі раціонального використання наявних ресурсів та 

інституційного-організаційного забезпечення інноваційних перетворень, що 

забезпечують підвищення глобальної конкурентоспроможності національних 

економік, передбачає використання низки відповідних методик і показників. 

При цьому комплексний підхід до оцінювання ефективності функціонування й 

розвитку сучасних економічних систем передбачає врахування показників, що 

обчислюються в межах соціально-економічної, ресурсно-витратної, 

інституційної та адаптаційної методик. 

 

2.3. Порівняльний аналіз ефективності інституційних трансформацій 

постсоціалістичних країн 

 

Важливим завданням сучасної економічної теорії та господарської 

практики є врахування ролі позаекономічних чинників підвищення 

ефективності функціонування й розвитку сучасних економічних систем. При 

цьому згідно з інституційним підходом наслідком формування поліцентричного 

типу економічних відносин у країнах, що пройшли шлях трансформації від 

планового до ринкового типу господарювання (тобто від економіки 

соціалістичної до капіталістичної) є багатофакторний, континуальний характер 

прояву закономірностей їхнього соціально-економічного розвитку [194]. Відтак 



 104
аналіз впливу економічних чинників на соціально-політичні та інші відносини в 

цих країнах повинен враховувати рівноцінність впливу на економіку й політику 

сукупності світоглядних і соціально-психологічних установок економічних 

агентів та сформованих ними інституційних норм.  

Зауважимо, що в працях дослідників із постсоціалістичних країн значна 

увага приділяється аналізу соціально-економічних перетворень у контексті 

теорії інституційних змін [134], зокрема дослідженню ролі інституційних 

детермінант їхніх ринкових трансформацій, висвітленню невідповідності 

структурно-технологічних характеристик національних економік 

сформованому інституційному устрою, виявленню проблем та суперечностей 

формування конкурентного середовища, розкриттю специфічної економічної 

ментальності як неформальної інституції, що впливає на результативність 

їхнього господарського розвитку тощо [182]. 

Йдеться про важливу роль, яку відіграють у трансформаційних процесах 

«уявлення учасників», ідеологічні переконання яких впливають на побудову 

національних моделей соціально-економічного розвитку, що відрізняються 

інституційною багатогранністю, зумовленою складними взаємозв’язками 

офіційних і неофіційних обмежень. Загальновизнано, що за умов конкурентних 

ринків, які хоч приблизно відповідають моделі з нульовими трансакційними 

витратами, а також розумних та несуперечливих уподобань, шляхи розвитку 

постсоціалістичних економік не розбіжну [39, с. 15-24]. Однак у разі 

недосконалості ринкових відносин, асиметричності інформації, фрагментарного 

зворотного інформаційного зв’язку та значних трансакційних витрат вектори 

соціально-економічної еволюції визначаються суб’єктивними моделями 

учасників, що змінюються під впливом недосконалого зворотного зв’язку та 

ідеології. «Залежність інституційної зміни від її шляху, – пише Д. Норт, – 

означає, що історія має серйозне значення. Ми не можемо зрозуміти теперішні 

варіанти вибору (і визначити їх при моделюванні функціонування економіки), 

якщо не простежимо поступального розвитку інституцій» [167, c. 129]. 
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Таким чином, національна модель соціально-економічних трансформацій 

обумовлюється інституційною матрицею та базовими інституціями 

господарської системи. При цьому особливістю постсоціалістичних країн є 

поєднання ринкових інституцій, що формуються з інституціями, 

успадкованими від попереднього устрою. Переплітаючись і взаємодіючи, 

зазначені інституційні структури породжують величезну різноманітність 

траєкторій, за якими можливий подальший розвиток економічної системи після 

проходження нею точки біфуркації.  

Важливо зауважити, що певна недооцінка ролі й місця інституцій у 

забезпеченні ефективного функціонування сучасних економічних систем була 

притаманна багатьом постсоціалістичним країнам на початковому етапі їхніх 

міжсистемних трансформацій. Водночас більшість європейських держав 

достатньо швидко змінили вектор свого соціально-економічного розвитку в 

напрямі забезпечення умов для повноцінних реформ інституційної сфери. Це 

сприяло підвищенню результативності їхніх реформаторських заходів і 

гармонійній європейській інтеграції. Натомість багато країн колишнього 

Радянського Союзу, в т.ч. Україна, не змогли подолати трансформаційну кризу 

і продовжують пошуки ефективної стратегії інноваційної модернізації 

національної економіки [266]. 

При цьому трансформації, що відбулися упродовж останніх 25 років в 

економіці країн Центральної та Східної Європи (ЦСЄ), надають багатий 

матеріал для переосмислення теоретичних і практичних засад ринкових 

перетворень країн колишнього «соціалістичного табору». Як відомо, ключовою 

метою трансформації економік цих країн та інтеграції до глобального 

світогосподарського простору було визначено підвищення соціально-

економічної результативності функціонування й розвитку сформованих 

господарських устроїв [145]. Однак ринкове реформування багатьох 

національних економік не дало очікуваних результатів. Зокрема, надання 

економічної свободи підприємствам не привело до підвищення їхньої 

відповідальності за результати господарської діяльності, а приватний власник, 
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що прийшов на зміну державі, не став ефективнішим від неї. У цьому контексті 

порівняльний аналіз ефективності інституційних трансформацій економік 

постсоціалістичних країн має важливе значення для розробки практичних 

рекомендацій щодо їхньої посткризової модернізації та поліпшення добробуту 

населення [266]. 

З метою виявлення дивергенції постсоціалістичних перетворень було 

проаналізовано соціально-економічну та інституційну ефективність 14 країн, 

п’ять з яких віднесено до пострадянських (Латвія, Литва, Естонія, Україна, 

Росія), п’ять – до країн Центральної Європи (Угорщина, Словаччина, Словенія, 

Чехія, Польща), чотири – до Балканського регіону (Сербія, Хорватія, Румунія, 

Болгарія).  

Зауважимо, що, з одного боку, ці країни мають багато спільних рис, 

пов’язаних із територіальним розміщенням, особливостями сформованого в 

минулому економічного устрою та напрямом соціально-економічних 

трансформацій. Разом із тим загальновизнаним експертами та дослідниками є 

той факт, що зазначені країни протягом останніх двох десятиліть 

характеризувалися досить диференційованими моделями економічного 

розвитку. Дослідники класифікують останні за різними критеріями, 

акцентуючи увагу на особливостях галузевої структури [60], відносинах між 

бізнесом і державою [173], стратегії зовнішньоекономічної діяльності тощо 

[214]. На думку автора, важливим критерієм диференціації цих країн є 

ефективність здійснених у них соціально-економічних трансформацій, що 

зумовила динаміку їхнього господарського розвитку та наслідки інтеграції до 

світового економічного простору [266]. 

Виявленню відмінностей в результативності ринкових перетворень 

зазначених економік сприяло використання кластерного методу із 

виокремленням груп (класів) однорідних одиниць сукупності. Кластеризацію 

обраних країн за 2007 та 2015 рр. роки здійснено на основі трьох груп 

показників соціально-економічної та інституційної ефективності їхніх 

господарських систем, а саме: 
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1) обсягу валового внутрішнього продукту на одну особу за паритетом 

купівельної спроможності (ВВП за ПКС на одну особу; GDP per capita, PPP), 

що обчислюється фахівцями Світового банку (додаток К) [260]. Йдеться про 

перерахунок ВВП та його основних складових, зокрема, кінцевого споживання 

населення, споживання органів загального (державного) управління, валового 

нагромадження основного капіталу, експорту та імпорту в єдину валюту, що 

забезпечує можливість прямого зіставлення обраних національних економік;  

2) показників, що формують субіндекс «Інституції» Індексу глобальної 

конкурентоспроможності (ІГК), який визначає Всесвітній економічний форум 

(ВЕФ) починаючи з 2005 р. [279]. Йдеться про такі показники: право власності 

(Property rights), охорона інтелектуальної власності (Intellectual property protection), 

нецільове використання бюджетних коштів (Diversion of public funds), довіра 

громадськості до політиків (Public trust in politicians), хабарі та неофіційні 

платежі (Irregular payments and bribes), незалежність судової системи (Judicial 

independence), фаворитизм в рішеннях чиновників (Favoritism in decisions of 

government official), марнотратство у бюджетних витратах (Wastefulness of 

government spending), тягар адміністративного регулювання (Burden of 

government regulation), ефективність правової системи у врегулюванні 

суперечок (Efficiency of legal framework in settling disputes) та оскарження 

регуляторних актів (Efficiency of legal framework in challenging regs); прозорість 

політики державних органів (Transparency of government policy making), втрата 

бізнесу від загрози тероризму (Business costs of terrorism), злочинність й 

насильство (Business costs of crime and violence), організована злочинність 

(Organized crime), надійність роботи правоохоронних органів (Reliability of 

police services), корпоративна етика (Ethical behavior of firms), рівень стандартів 

аудиту та звітності (Strength of auditing and reporting standards), ефективність 

корпоративного керівництва (Efficacy of corporate boards), захист інтересів 

міноритарних акціонерів (Protection of minority shareholders’ interests), 

надійність захисту інвесторів (Strength of investor protection) (додаток Л); 
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3) показників Індексу процвітання, що обчислюється авторитетною 

неурядовою міжнародною організацією Legatum Institute у процесі 

рейтингування країн світу за рівнем багатства і добробуту, починаючи з 2007 р. 

Йдеться про субіндекси «Економіка» (The Economic Quality), «Підприємницьке 

середовище» (The Business Environment), «Урядове управління» (The Governance), 

«Освіта» (The Education), «Охорона здоров'я» (The Health), «Безпека та захист» 

(The Safety&Security), «Особисті свободи» (The Personal Freedom), «Соціальний 

капітал» (The Social Capital), «Навколишнє середовище» (The Natural 

Environment) (додаток М). [270]. 

Зауважимо, що для уникнення дублювання статистичних даних, що є 

складовими зазначених показників, у процесі кластерного аналізу з масиву 

використовуваних даних було виключено дві складові Індексу процвітання, а 

саме: «Економіка» та «Особисті свободи», як такі, що дублюють інші 

аналізовані показники, зокрема показник ВВП за ПКС, а також показники 

захисту прав власності, захисту  інтересів міноритарних акціонерів, надійності 

захисту інвесторів субіндексу «Інституції» ІГК.  

Кластеризація обраних країн здійснена із залученням пакета  Statistica10.0 

за агломеративною ієрархічною процедурою (Евклідова відстань, метод 

одиничного зв’язку). Дендрограми класифікації країн  за 2007 і 2015 рр. 

наведено на рис. 2.5 і 2.6. 

Як видно з рис. 2.5, у 2007 р. перший кластер країн, що характеризуються 

високими показниками соціально-економічної ефективності сформованих 

господарських систем, утворюють Чехія та Словенія, другий – Словаччина та 

Естонія, третій – Росія, Польща, Угорщина, Литва, Хорватія та Латвія, 

четвертий кластер – Україна, Сербія, Румунія та Болгарія. 

За даними додатків К і М, у 2007 р. країни-лідери (перший кластер) мали 

найвищі з-поміж постсоціалістичних країн показники ВВП за ПКС (27677,80 

дол. США на одну особу для Словенії та 26680,50 дол. США – для Чехії) та 

значення складових Індексу процвітання (середнє значення для Словенії – 

68,024; для Чехії – 65,48). Країни другого кластера (Словаччина та Естонія) 
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відзначаються дещо нижчими значеннями ВВП за ПКС (21439,30 дол. США та 

21836,40 дол. США відповідно) та показниками Індексу процвітання (середні 

значення 64,21 та 64,79 відповідно). Країни третього кластера (Росія, Польща, 

Угорщина, Литва, Хорватія та Латвія) демонструють значно нижчі результати 

соціально-економічних перетворень як за показником ВВП за ПКС (від 

19337,20 дол. США для Угорщини до 16648,60 дол. США для Росії), так і за 

показниками Індексу процвітання (від 61,55 для Латвії до 52,42 для Росії). Для 

країн цього кластера характерні найбільші «розриви» у показниках соціально-

економічної ефективності, свідченням чому є відставання на 9,13 (18%) Росії 

від Латвії за абсолютним значенням Індексу процвітання.  

Дендрограма для 14 спостережень (2007 рік)
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Рис. 2.5. Дендрограма класифікації обраних постсоціалістичних країн за 

показниками соціально-економічної ефективності, 2007 р. 
Джерело: розроблено автором на основі: [260; 270; 279] 
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Четвертий кластер формують країни-аутсайдери з найгіршими порівня-

ними показниками. Так, в Україні ВВП за ПКС у 2007 р. становив  8025,90 дол. 

США на одну особу, а середнє значення складових Індексу процвітання 

дорівнювало 52,27. 

З метою виявлення динаміки соціально-економічної ефективності 

аналізованих національних економік аналогічним способом було побудовано 

дендрограму за 2015 р., відображену на рис. 2.6. 

Дендрограма для 14 спостережень (2015 р.)
Метод одиничного зв'язку
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Рис. 2.6. Дендрограма класифікації обраних постсоціалістичних країн за 

показниками соціально-економічної ефективності, 2015 р. 
Джерело: розроблено автором на основі: [260; 270; 279] 
 

У 2015 р. класифікація досліджуваних країн за рівнем соціально-

економічної ефективності порівняно з 2007 р. змінилася (рис.2.6): країни-лідери 

(Чехія та Словенія) залишилися у першому кластері; до другого кластера, окрім 

країн, які у 2007 р. тяжіли до лідерів (Словаччина та Естонія), додалися країни, 
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що входили до третього кластера (Литва, Латвія, Угорщина, Польща та Росія). 

Це відбулося, насамперед, за рахунок підвищення показника ВВП за ПКС на 

одну особу. Так, у Литві зростання зазначеного показника становило 65,7% (від 

16728,9 до 27729,8 дол. США), в Угорщині – 37,1% (від 18652,6 до 25581,5 дол. 

США). До третього кластера додалися Румунія та Хорватія. При цьому, 

Румунія перемістилася до третього кластера з четвертого, тобто покращила свої 

позиції, а Хорватія, навпаки, перемістилася до третього кластера з другого. Так, 

за 2007-2015 рр. зростання ВВП за ПКС на одну особу в Румунії становило 

87,4% (від 11420,0 до 21403,1 дол. США), у Хорватії – 27,2% (від 17009,2 до 

21880,5 дол. США). Водночас серед національних економік, що формують 

четвертий кластер (країни-аутсайдери), залишаються Україна, Сербія та 

Болгарія, які, на відміну від Румунії, за останні вісім років суттєво не 

покращили показників соціально-економічної ефективності. 

Отже, результати кластеризації країн як  у 2007 р., так і у 2015 р. свідчать 

про суттєву дивергенцію постсоціалістичних економік за рівнем соціально-

економічної ефективності. Наприклад, показник ВВП на одну особу за ПКС в 

Словенії у 2015 р. становив 31122,4 дол. США за середнього значення 

складових Індексу процвітання 72,01. У Польщі – відповідно, 26135,3 дол. 

США і 66,19; у Латвії – 24286,1 дол. США і 65,10. Водночас аналогічні 

показники Сербії були на рівні 13481,9 і 59,42; Болгарії – 17511,8 і 60,82; 

України –7915,9 та 52,23 відповідно. 

Для перевірки значимості кожного з шести складових Індексу 

процвітання у 2007 та 2015 рр. з використанням програмного комплексу 

«Statistica 10.0» було проаналізовано визначені  факторні навантаження кожної 

змінної. На основі встановлення факту значущості усіх факторів (складників), 

що формують Індекс процвітання, обчислено «інтегральний» показник Рівня 

процвітання країн із використанням  функції «Значення факторів».  

Основне рівняння моделі для визначення інтегрального показника рівня 

процвітання має вигляд: 
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де  G – значення інтегрального показника; 

аi – факторні навантаження, кожне з яких характеризує щільність зв’язку 

між  і-ю ознакою і компонентою G, і як будь-яка міра щільності зв’язку 

змінюється в межах від 0 до ±1; 

zi – стандартизовані значення включених в модель ознак, серед яких 

елементи індексу процвітання: Урядове управління (The Governance),  Освіта 

(The Education), Охорона здоров'я (The Health), Безпека та захист (The Safety & 

Security), Соціальний капітал (The Social Capital), Навколишнє середовище (The 

Natural Environment). 

Проведений на основі описаної вище моделі розрахунок відображений у 

таблиці 2.4.  

Табл.2.4 

Значення головних компонент, які  характеризують рівень процвітання 

аналізованих постсоціалістичних країн, 2007, 2015 рр. 

Країна 2007 2015 

Болгарія -0,49087 -0,52718 

Естонія 0,70166 0,88682 

Латвія 0,08026 0,28101 

Литва -0,81399 -0,19450 

Польща 0,42579 0,53410 

Румунія -0,49265 -0,48639 

Росія -1,48219 -0,97615 

Сербія -0,66202 -0,84236 

Словаччина 0,86697 0,52248 

Словенія 1,83804 1,95460 

Угорщина 0,29079 -0,21173 

Україна -1,66491 -2,10863 

Хорватія 0,16880 0,15506 

Чехія 1,23431 1,01288 

Джерело: розраховано автором. 
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Визначення інтегрального показника рівня процвітання дозволило 

порівняти результативність розвитку аналізованих постсоціалістичних країн за 

даним критерієм. Разом із тим варто зауважити, що обчислення такого 

інтегрального показника на основі узагальнення шести складових Рівня 

процвітання необхідне не лише для цілей коректного статистичного аналізу 

(оперування в дослідженні зведеними (узагальненими) результатами), але й для 

виявлення впливу інституційних чинників на соціально-економічну 

ефективність. 

Про наявність зв’язку між якістю інституцій і соціально-економічною 

ефективністю національних економік свідчать наведені в табл. 2.5 коефіцієнти 

кореляцій, де х1 – показники якості розвитку інституційного середовища 

(розраховані на основі субіндексу «Інституції» Індексу глобальної 

конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму, х2 – ВВП за ПКС 

на одну особу, х3 – інтегральний показник процвітання країни. 

Таблиця 2.5 

Матриця кореляцій між якістю інституційного середовища, ВВП за ПКС  

на одну особу та інтегральним показником процвітання країни  

(за даними постсоціалістичних країн) 

 х1 х2 х3 

2007 р. 
х1 1,0 0,746 0,757 
х2 0,746 1,0 0,848 
х3 0,757 0,848 1,0 

2015 р. 
х1 1,0 0,634 0,634 
х2 0,634 1,0 0,852 
х3 0,634 0,852 1,0 

Джерело: розраховано автором. 

 

Значення коефіцієнтів кореляції підтверджують досить щільний зв’язок 

між рівнем економічного (х2) і соціального (х3) розвитку аналізованих країн (у 

2007 р. та 2015 р. відповідні показники становили 0,848 та 0,852). Істотним і 

стабільним є вплив якості інституційного середовища як на ВВП за ПКС на 
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одну особу, так і на рівень процвітання постсоціалістичних економік, 

незважаючи на те, що в 2015 р. значення коефіцієнтів кореляції дещо знизилося 

(з 0,757 у 2007 р. до 0,634 у 2015 р.). Це дає підстави визнати прогресивні 

інституційні зміни важливим фактором забезпечення соціально-економічної 

ефективності національних економік. Більше того, саме «інституційний дрейф» 

окремих країн у напрямі підвищення якості інституційного середовища 

(перехід з нижчих кластерів до вищих) дозволив суттєво підвищити соціально-

економічну ефективність їхніх економік. 

Підтвердженням цьому є те, що підвищення інституційної ефективності 

постсоціалістичних економік (покращання показників субіндексу «Інституції» 

ВЕФ) прямо детермінує із зростанням Індексу процвітання та ВВП на одну 

особу за ПКС для цих країн. Так, для Естонії показник покращання якості 

інституційного середовища збільшився від 4,7 у 2007 р. до 5 у 2015-му, що 

детермінувало зростання ВВП на одну особу в цій країні від 21836,40 до 

28094,8 дол. США та підвищення інтегрального показника Рівня процвітання 

країни від 64,79 до 68,25. Для Польщі відповідні показники змінилися 

наступним чином: показник якості  інституційного середовища підвищився від 

3,62 у 2007 р. до 4,1 у 2015-му, що зумовило зростання ВВП на одну особу за 

ПКС від 16890 дол. США у 2007 р. до 26135 дол. США у 2015 р. При цьому 

показник інтегрального рівня процвітання в цій країні збільшився від 62,18 до 

66,20.  

У свою чергу, проведений економіко-статистичний аналіз підтвердив, що 

відсутність ефективних інституційних трансформацій призводить до 

погіршення показників соціально-економічного розвитку країни та зниження 

соціально-економічної ефективності їхніх економічних систем. Так, відсутність 

суттєвих інституційних змін в Україні впродовж аналізованого періоду 

(показник якості інституційного середовища в країні у 2007 та 2015 рр. 

залишався на рівні 3,1) супроводжувалася зниженням ВВП на одну особу за 

ПКС від 8025,90 до 7915,9 дол. США, за падіння середнього рівня Індексу 

процвітання від 52,27 у 2007 р. до 52,24 у 2015 р. 
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Наочним підтвердженням такого висновку є табл. 2.6, у якій системати-

зовано результати кластерного групування досліджуваних 14 постсоціалістич-

них країн за 2007 та 2015 роки. 

Таблиця 2.6 

Кластерне групування обраних для аналізу постсоціалістичних країн,  

за 2007 та 2015 роки 
Номер 
кластера 

2007 2015 

Кластеризація за 
Індексом 

процвітання та 
ВВП на одну 
особу  за ПКС 

Групування за 
усередненим 
значенням 
показника 

«Інституції» 

Кластеризація за 
Індексом 

процвітання та 
ВВП на одну 
особу  за ПКС 

Групування за 
усередненим 
значенням 
показника 

«Інституції» 
1 

(Країни-
лідери) 

Чехія, Словенія  Естонія, Латвія, 
Словаччина, 
Словенія, 
Угорщина 

Чехія, Словенія Чехія, Естонія, 
Латвія, Литва 
Польща 

2 
(Країни, що 
тяжіють до 
лідерів) 

Словаччина, 
Естонія  

Латвія, Литва, 
Хорватія, Чехія 

Угорщина, 
Польща, Росія, 
Латвія, 
Словаччина, 
Литва, Естонія 

Словенія, 
Румунія 

3 
(Країни, що 
тяжіють до 
аутсайдерів) 

Росія, Польща, 
Угорщина, 
Литва, Хорватія, 
Латвія  

Румунія, Сербія Хорватія, 
Румунія  

Болгарія, Росія, 
Словаччина, 
Угорщина, 
Хорватія 

4 
(Країни-

аутсайдери) 

Україна, Сербія, 
Румунія, 
Болгарія 

Болгарія, 
Україна, Росія 

Україна, Сербія, 
Болгарія 

Україна, Сербія 

Джерело: розраховано автором. 

 

Аналіз даних табл. 2.6 засвідчує чітку дивергенцію траєкторій розвитку 

двох груп постсоціалістичних країн, а саме: абсолютних лідерів (Чехія, 

Словенія) та аутсайдерів (Сербія, Болгарія, Україна) за показниками соціально-

економічної ефективності сформованих господарських систем. Зокрема, якщо у 

2007 р. «розрив» за сумою всіх трьох спостережень між Україною та Словенією 

становив 71%, то у 2015 р. цей показник сягнув 75%. Таким чином, 

кластеризація обраних для аналізу 14 постсоціалістичних країн підтверджує, 

що інституційні чинники справляють визначальний вплив на підвищення 

соціально-економічної ефективності постсоціалістичних економік. 
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Підтвердженням цьому є також динаміка показника «Легкість ведення 

бізнесу», за яким Світовий банк рейтингує країни починаючи з 2003 р. [258]. 

При цьому до уваги беруться такі критерії, як легкість відкриття нового бізнесу, 

отримання дозволу на будівництво, реєстрація власності, отримання позики, 

захист прав інвесторів, сплата податків, законодавчий захист контрактів тощо 

(додаток Н). Аналіз досліджуваних постсоціалістичних економік за показником 

Індексу легкості ведення бізнесу в 2007–2016 рр. дав змогу виокремити чотири 

групи країн, які в цілому співпадають з наведеними вище результатами їхньої 

кластеризації показниками рівня процвітання, ВВП на одну особу за ПКС та 

рівня розвитку інституцій (рис. 2.7), а саме: абсолютними лідерами є Естонія, 

Латвія, Литва; до країн другої групи  входять Словаччина, Словенія, Росія, 

Угорщина і Болгарія; третю групу країн формують Польща, Румунія і Чехія; 

аутсайдерами залишаються Сербія, Хорватія та Україна. 

 

 
Рис. 2.7. Індекс легкості ведення бізнесу аналізованих постсоціалістичних 

країн, усереднене значення, 2007–2016 рр.  
(показник означає місце в рейтингу) 

Розраховано автором на основі: [258] 
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У контексті проблеми, що досліджується, заслуговує на увагу досвід 

Хорватії, в якій на початку аналізованого періоду було надто зарегульовано 

практично всі процедури, пов’язані із веденням підприємницької діяльності 

(відкриття бізнесу; час, необхідний для закриття бізнесу; тривалість процедур 

під’єднання до інфраструктурних мереж тощо). Відповідні показники для 

Хорватії у 2006 та 2007 рр. (118 і 124-те місце у рейтингу) наближалися до 

показників України (124-те та 128-ме відповідно). Проте інтенсивні реформи 

системи регулювання бізнесу в країні, розпочаті наприкінці 2007 р., сприяли 

підвищенню рейтингу Хорватії (97 місце в 2008 р.), тоді як Україна за цей 

період опустилася з 128-го на 139-те місце. На думку фахівців, визначальним 

чинником успішного розвитку Хорватії стало реформування системи 

державного регулювання, що сприяло становленню інституційної системи, що 

характеризується значно більшою відкритістю й транспарентністю для бізнесу 

[257]. 

Ще одним важливим аргументом на підтвердження важливої ролі 

інституційних чинників підвищення ефективності постсоціалістичних економік 

є аналіз  корупції, як негативного явища, що справляє руйнівний вплив на 

формування цивілізованого ринкового середовища [101, с. 13-24] та досягнення 

цілей сталого розвитку цих країнах. Загальновизнано, що поширення 

корупційних практик зумовлює зростання тіньової економіки (наслідком чого є 

зменшення надходжень до бюджету, втрата державою фінансових важелів 

управління економікою, загострення соціальних проблем тощо); порушення 

конкурентних відносин, що зумовлює зниження ефективності ринку; 

формування неефективних власників внаслідок непрозорості приватизації та 

штучних банкрутств державних підприємств; неефективне використання 

бюджетних коштів тощо [129]. 

За результатами досліджень фахівців Міжнародного валютного фонду, 

втрати ВВП від корупції у світі в цілому становлять близько 2%, що дорівнює 

1,5-2 трлн дол. США щороку [90]. Слід також взяти до уваги непрямі втрати від 

корупції, які, на думку дослідників, можуть бути ще більш істотними. Йдеться 
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про уповільнення зростання економіки та збільшення нерівності у доходах, що 

справляє значний руйнівний вплив на суспільство, оскільки підриває етичні 

норми та  довіру громадян до уряду [90]. 

Аналіз динаміки індексів сприйняття корупції (CPI – Corruption 

Perceptions Index), що щороку розраховує  (починаючи з 1995 р.) міжнародна 

громадська організація Transparency International для 14 обраних 

постсоціалістичних країн, свідчить про суттєвий прогрес більшості з них у 

боротьбі з цим негативним явищем (додаток П, табл. 2.7). 

 

Таблиця 2.7 

Значення Індексу сприйняття корупції для аналізованих  

постсоціалістичних країн, 2013–2016 рр. 

Країна  2013 2014 2015 2016 

Болгарія 41 43 41 41 
Естонія 68 69 70 70 
Латвія 53 55 55 57 
Литва 57 58 61 59 
Польща 60 61 62 62 
Росія 28 27 29 29 

Румунія 43 43 46 48 
Сербія 42 41 40 42 

Словаччина 47 50 51 51 
Словенія 57 58 60 61 
Угорщина 54 54 51 48 
Україна 25 26 27 29 
Хорватія 48 48 51 49 
Чехія 48 51 56 55 

Джерело: складено автором на основі даних: [250] 
 

 

Слід вказати, що розробник Індексу сприйняття корупції – міжнародна 

організація Transparency International – у різні роки застосовувала різні 
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методики його складання. У період 1995–2012 рр. індекс сприйняття корупції 

визначав рівень корупції в державному секторі у діапазоні від "0" (високий 

рівень корупції) до "10" (корумпованих чиновників майже немає). Водночас, 

починаючи з 2012 року, масштаб шкали, за якою подаються результати індексу, 

був змінений і відтоді він має діапазон від 0 до 100. Таким чином, при аналізі 

динаміки рівня корупції в розглянутих країнах, у табл. 2.7 наведено лише дані 

починаючи з 2013 р., коли рейтинг сприйняття корупції обчислювався за новою 

методикою [250]. 

Згідно з даними табл. 2.7, за період 2013–2016 рр. найбільшого успіху у  

боротьбі з корупцією було досягнуто в Румунії (індекс сприйняття корупції 

збільшився з 43 до 48, а найменшого – в Угорщині (індекс знизився з 54 до 48).  

Найвищі значення CPI-індексу в 2016 р. (найнижчий рівень корумпованості) 

характерні для Естонії, Словенії, Литви, Словаччини та Чехії, економічні 

системи яких (як підтвердив попередній аналіз) відрізняються високою 

соціально-економічною ефективністю. Водночас, Україна, якій притаманний 

високий рівень корупції, увійшла до четвертого кластера за соціально-

економічною ефективністю сформованої господарської системи. Звідси 

зрозумілим є висновок про наявність безпосереднього зв’язку між рівнем 

корупції та ефективністю національних економік. У свою чергу, рівень корупції 

є «лакмусом» для характеристики якості інституційного середовища: чим 

нижчим є перший, тим якіснішим – другий.  

Таким чином, інституційні чинники постсоціалістичних перетворень 

справляють визначальний вплив на соціально-економічну ефективність 

постсоціалістичних економік та мають бути враховані в процесі розробки та 

впровадження державної політики  реалізації цілей сталого розвитку. 

 

Висновки до розділу 2 

 

Трактування ефективності сучасних економічних систем як кількісної та 

якісної результативності їхнього функціонування й розвитку, що виявляється в 
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коеволюції з природним і соціальним середовищем з урахуванням максимально 

повного задоволення потреб як теперішніх, так і майбутніх поколінь на основі 

раціонального використання наявних ресурсів та інституційно-організаційного 

забезпечення інноваційних перетворень, що забезпечують підвищення 

глобальної конкурентоспроможності національних економік, передбачає 

використання низки відповідних методик і показників. При цьому комплексний 

підхід до оцінювання ефективності функціонування й розвитку сучасних 

економічних систем передбачає врахування показників, що обчислюються в 

межах соціально-економічної, ресурсно-витратної, інституційної та 

адаптаційної методик.  

Охарактеризовано соціально-економічний, ресурсно-витратний, інститу-

ційний та адаптаційний методичні підходи до оцінювання їхньої ефективності. 

Так, соціально-економічний методичний підхід відповідає цільовому критерію 

оцінювання ефективності сучасних економічних систем через призму 

досягнення цілей сталого розвитку, ресурсно-витратний підхід заснований на 

аналізі функціонального критерію, інституційний – критерію інституційно-

організаційного впорядкування, а адаптаційний – критерію взаємодії із 

зовнішнім середовищем. 

Економіки постсоціалістичних країн, які наприкінці ХХ ст. стали на шлях 

ринкових трансформацій, характеризуються різною економічною ефективністю 

національних економік, як і різною результативністю ринкових інституційних 

змін. Проведено компаративний аналіз ефективності функціонування та 

розвитку економічних систем у динамічному контексті на основі дослідження 

ринкових перетворень у 14 постсоціалістичних країнах, п’ять з яких належать 

до пострадянських (Латвія, Литва, Естонія, Україна, Росія), п’ять – до країн 

Центральної Європи (Угорщина, Словаччина, Словенія, Чехія, Польща), чотири 

– до країн Балканського регіону (Сербія, Хорватія, Румунія, Болгарія). 

Отримані результати свідчать про високу ефективність інституційно-

організаційного впорядкування Прибалтійських країн та країн Центральної 

Європи. Реалізація ефективних інституційних змін у цих країнах 



 121
взаємопов’язана з підвищенням їхньої соціально-економічної ефективності, 

зокрема досягненням високих показників ВВП на одну особу та Індексом 

процвітання країни. 

Що стосується країн Східної Європи та пострадянських держав то, 

виходячи з результатів кластерного аналізу, вони характеризуються 

недостатньою інституційною ефективністю. Найгірших результатів за цим 

критерієм з-поміж усіх досліджуваних країн досягли Україна та Сербія, які є 

аутсайдерами як за якістю інституційного середовища, так і за показниками 

ВВП на одну особу і показниками Індексу процвітання. 

Основні наукові результати розділу опубліковані в працях автора [50; 52; 

54; 252; 266]. 
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РОЗДІЛ 3 

СУЧАСНИЙ СТАН І НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

 

3.1. Основні чинники та динаміка ефективності економічної системи 

України в трансформаційний період 

 

Загальновизнано, що глобальні постіндустріальні зрушення в сучасному 

світі спричиняють суттєві зміни в соціально-економічних відносинах [54, с. 

120-126]. Під впливом цих зрушень докорінно змінюються природа і структура 

економічних систем, відбуваються глибокі перетворення в системі соціальних, 

правових, культурних та інших відносин [238]. На думку багатьох дослідників, 

зазначені трансформаційні процеси є специфічними фазами якісних змін 

сучасних економічних систем, характерними рисами яких є нестійкість, 

нестаціонарність, мінливість, нелінійність, перервність, конфліктність, 

інституційна нерівновага [241, c. 146; 37]. Йдеться також про те, що зазначені 

перетворення відображають специфічні періоди розвитку суспільства, які 

характеризуються якісними змінами найважливіших тенденцій та 

закономірностей розвитку, формуванням його нової економічної організації 

[71, c.110-114].  

У цьому контексті заслуговує на увагу концепція «трансформаційної 

кризи», започаткована відомим угорським дослідником Я. Корнаї, який 

відзначав, що процес трансформаційних змін є об’єктивною властивістю 

якісних перетворень сучасних економічних систем та об’єктивно зумовлює 

«трансформаційні рецесії» як неминучі втрати початкового періоду 

економічних перетворень [127, с. 4-26]. Таким чином, трансформаційна рецесія 

(або «криза») є одним з типів системних криз, об’єктивним процесом якісного 

перетворення економічної системи, що супроводжується розпадом зв’язків, які 

забезпечували узгодженість дій  економічних суб’єктів та сприяли досягненню 
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загальних цілей на основі процесів самоорганізації, доповнених коригуючими 

діями державних органів влади і управління [127, с. 4-26].  

Важливо враховувати, що трансформаційна криза як процес 

міжсистемних перетворень «означає розрив системоутворюючих зв’язків між 

елементами економічної системи, який в постсоціалістичних країнах виявився в 

руйнуванні вертикальних зв’язків між державою, з одного боку, та 

господарюючими суб’єктами і домашніми господарствами, з іншого» [74]. Така 

криза, з одного боку, стала проявом нееефективності сформованої командно-

адміністративної економіки, а з іншого – спричинила поглиблення існуючих та 

появу нових соціально-економічних суперечностей, зниження результативності 

функціонування трансформаційних економік, що загострило проблему їхньої 

інноваційної модернізації на ринкових засадах. 

Зауважимо, що до початку постсоціалістичних трансформацій  Україна 

більше ніж інші республіки колишнього СРСР була інтегрована в єдиний 

народногосподарський комплекс країни. У межах загальносоюзного поділу 

праці Україна була провідним виробником палива, енергії, хімічної сировини, 

металу, металомістких виробів, продукції оборонно-промислового комплексу. 

Питома вага продукції кінцевого споживання на рубежі 1980-1990-х років у 

країні становила 34%. Водночас на частку товарів народного споживання 

припадало лише 29% промислової продукції. Підтримувати прийнятний рівень 

споживання в цей період в Україні дав змогу міжреспубліканський обмін, який 

становив у 1991 р. близько 80% від загального обсягу зовнішньої торгівлі 

країни. При цьому значна частка продукції споживчого призначення знаходила 

збут на внутрішньому ринку СРСР i користувалася невеликим попитом на 

світових ринках. Характерною рисою експортного потенціалу України було 

його нерівномірне розміщення. За підрахунками фахівців Національного 

інституту стратегічних досліджень, 7 областей України у 1991–1992 рр. 

виробляли 70% експортної продукції, а 11 – 6,3%, що заклало підвалини 

регіональних диспропорцій [195]. 
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Наслідком внутрішньосоюзної спеціалізації української економіки був 

також високий ступінь монополізації виробництва: на початку 1990-х років 75–

80% промислової продукції виробляли підприємства-монополісти. При цьому 

коефіцієнт зношеності основного капіталу на початку 90-х років ХХ ст. 

досягнув в Україні майже 50% (у металургії – 60%), причому, термінової заміни 

потребувало близько 40% машин i устаткування [163, c. 9-10]. Зауважимо, що 

на той час економіка України мала високий ступінь енергетичної залежності: на 

90–95% від зовнішніх поставок нафти, 75% – від зовнішніх поставок 

природного газу [163, c. 10]. Для  забезпечення відтворювального процесу 

країна потребувала значних валютних резервів, а валютний курс i рівень цін на 

енергоносії поставали важливими чинниками імпорту інфляції. 

Таким чином, аналіз господарського становища України на початку 90-х 

років ХХ ст. дозволяє характеризувати її економічну систему як структурно 

недосконалу. При цьому командно-адміністративна модель національної 

економіки, яка об’єктивно відіграла значну роль в її розвитку в першій 

половині ХХ ст., наприкінці 1980-х років вичерпала свій ресурс, засвідчивши 

нездатність динамічно змінюватися та забезпечувати глобальну 

конкурентоспроможність країни в умовах постіндустріальних трансформацій. 

 На фоні економічної стагнації, що розгорнулась в СРСР наприкінці ХХ 

ст., особливо привабливими виглядали моделі економічного розвитку західних 

держав, де приватний сектор, що мав свободу підприємницької ініціативи, 

поєднувався з державним регулюванням економіки, забезпечуючи високі 

стандари життя. За цих обставин завдання ринкової трансформації національної 

господарської системи полягало в якісній зміні існуючого економічного 

порядку та розбудові соціально-орієнтованої ринкової економіки. Відтак із 

здобуттям незалежності в Україні розпочався період економічних 

трансформацій, метою яких було визначено побудову динамічної та ефективної 

економічної системи з потужним промисловим комплексом, значним 

сегментом сфери послуг та ефективним державним сектором [181].  
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Необхідними передумовами суспільно-політичних та економічних 

зрушень мали стати: розбудова ефективної системи державного управління, 

формування дієздатного і відповідального політичного класу, створення нової 

якості влади в Україні. Як відомо, економіка розвинених західних країн 

розмивалась еволюційно, її структурні зрушення характеризувалися  

поступовим переходом від домінування дрібної приватної власності до 

панування великих корпорацій, від вільної конкуренції і вільного 

ціноутворення до монополії та запровадження механізмів державного 

регулювання. Водночас економіка України, що була максимально 

одержавленою й зарегульованою, мала рухатись у протилежному напрямі. У 

цьому контексті ринкові трансформації національної економіки мали 

інверсійний характер порівняно з класичними ринковими перетвореннями 

західних країн. 

Проте, через низку об’єктивних і суб’єктивних факторів сприятливі 

можливості успішних ринкових перетворень та швидкого наближення України 

до розвинених країн світу за рівнем соціально-економічного розвитку не були 

реалізовані, свідченням чого є динаміка  ВВП України у трансформаційний 

період (табл.3.1).  

Як свідчать дані, наведені в табл. 3.1 в перші роки незалежності Україна 

втратила близько половини ВВП від його рівня 1990 року. Крім прорахунків 

органів державної влади, відсутності радикальних перетворень у 

господарському житті країни, причинами різкого падіння ВВП стали політичні 

процеси. Органи державної влади України були не готові до рішучих дій та 

фактично гальмували будь-які зміни, детермінуючи повільні реформи й 

відсутність поступальності у трансформації економіки, в той час, як інші 

європейські країни після падіння комуністичних режимів адаптували свою 

ідеологію до нових умов і долучилися до розбудови ринкової економіки з 

соціальною спрямованістю. У середині 1990-х років наслідком політичного 

протистояння та відсутності ринкових реформ, реальних заходів з розбудови 

конкурентоспроможної національної економіки стало те, що планова модель 
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економіки уже була зруйнована, а нова – ринкова – ще не сформована. Така 

ситуація лише поглиблювала трансформаційну кризу і віддаляла перспективи її 

подолання.  

 

Таблиця 3.1 

Динаміка ВВП України, 1991–2016 рр. 
Рік ВВП,  

млрд грн 
ВВП,  

млрд дол. США 
ВВП за ПКС,  
млрд дол. США 

Величина ВВП до  
попереднього року, % 

1991 - 24,343 460,103 - 
1992 0,050 21,459 318,309 90,1 
1993 1,535 33,866 277,653 85,8 
1994 12,038 36,755 219,007 77,1 
1995 54,516 37,009 196,427 87,8 
1996 81,519 44,559 180,309 90,0 
1997 93,365 50,152 177,572 97,0 
1998 102,593 41,883 176,240 98,1 
1999 130,442 31,581 178,575 111,8 
2000 170,070 31,262 193,472 105,9 
2001 204,190 38,009 216,141 109,2 
2002 225,810 42,393 231,177 105,2 
2003 267,344 50,133 258,266 109,6 
2004 345,113 64,888 296,623 112,1 
2005 441,452 86,183 315,569 102,7 
2006 544,153 107,753 349,893 107,3 
2007 720,731 142,719 388,751 107,9 
2008 948,056 180,116 405,232 102,3 
2009 913,345 117,227 346,506 85,2 
2010 1082,569 136,417 351,656 104,2 
2011 1302,079 163,423 378,532 105,2 
2012 1408,889 176,235 386,425 100,2 
2013 1451,876 177,834 392,619 101,9 
2014 1566,728 130,908 371,812 93,0 
2015 1979,458 90,524 341,489 90,0 
2016 2261,886 93,812 352,339 101,5 

Розраховано на основі: [61] 
 

У 1999 р. падіння ВВП сягнуло дна: економічний спад зупинився на 

позначці 40,8% ВВП від його рівня 1990 року. Немає жодного прикладу в 

історії цивілізованих країн ХХ ст., щоб держава в мирний час втратила 60% 

ВВП. У 2000 р. ВВП України становив 43,2 % від його рівня 1990 року, а обсяг 

промислового виробництва – 61,6% від останнього (для порівняння: виробни-

цтво США в 1929–1933 рр. скоротилося на 46%, а в Радянському Союзі в 
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період Великої Вітчизняної війни найбільше падіння промислового виробни-

цтва становило 30%); виробничі потужності більшості галузей промисловості 

використовувалися лише на 20–60%. В той же час, рівень реального ВВП проти 

рівня показника 1990 року в Польщі становив 144%, у Словенії – 120, в Албанії 

– 110, в Угорщині – 109, в Узбекистані – 95, у Білорусі – 88% [63] (рис. 3.1).  
 

 
Рис. 3.1. Динаміка ВВП за ПКС на одну особу в деяких  

постсоціалістичних країнсах у 1990–2001 рр., дол. США 
Джерело: [260].  
 

За десятиліття реформ в Україні відбулося істотне скорочення всіх 

складових використання ВВП: споживання домогосподарств – майже вдвічі, 

валового накопичення – у 5,7 раза, загальнодержавних витрат – на 1/7 (однак у 

їхньому складі витрати на освіту, охорону здоров’я, науку, культуру 

скоротилися набагато більше) [61].  

Зауважимо, що з 2000 р. в Україні розпочався процес відновлення 

економіки, свідченням чого стало збільшення ВВП (рис. 3.2).  

Промислове зростання, яке спостерігалося у 2000–2001 рр., не мало 

достатньої інвестиційної основи й базувалося на підвищенні рівня 

використання “старих” потужностей. пожвавлення економіки України у 1999–

2001 рр. багато в чому було наслідком сприятливої зовнішньоекономічної 
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кон’юнктури і, передусім, для продукції металургійної промисловості, яка у 

2001 р. сягнула 43% загального експорту [61]. Зміна ситуації на світових 

ринках, посилення уваги провідних торговельних партнерів України до захисту 

власних ринків, поступовий вихід цих країн із стану рецесії зумовили 

погіршення умов для експорту з України. Між тим, кошти, отримані 

національною економікою за період сприятливої кон’юнктури для експорту 

металопродукції, не були використані належним чином ні на інвестиції в більш 

технологічні галузі, які могли б досягти конкурентоспроможності на світовому 

ринку, ні навіть на технологічну модернізацію та інноваційний розвиток  

гірничо-металургійного комплексу.  

 
Рис. 3.2. Динаміка валового внутрішнього продукту України  

(1991–2016 рр.), млрд дол. США 
Джерело: розраховано автором на основі: [61] 

 

Таким чином, головною причиною погіршення макроекономічної 

ситуації в Україні наприкінці 2001-го – на початку 2002 р. стало вичерпання 

традиційних чинників, які забезпечили економічне зростання у 1999-2000 рр. 

Воно почало даватися взнаки вже наприкінці 2000 року, а протягом 2001 року 

цей процес набув відчутного прояву. Саме тому глобальна фінансово-

економічна криза внесла корективи в економічний розвиток країни. Надмірна 
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відкритість національної економіки та її значна залежність від зміни 

зовнішньоекономічної кон’юнктури спричинили різке зниження експорту і 

внутрішнього попиту в IV кв. 2008 р. та у 2009 р., що зумовило різкий спад у 

листопаді 2008-го – лютому 2009 р. [61]. Кризові явища охопили будівництво, 

переробну промисловість і торгівлю. Відсутність ринків збуту, тимчасове 

припинення фінансово-господарської діяльності підприємств через фінансові 

труднощі, зменшення реальних доходів населення, зростання заборгованості з 

виплати заробітної плати, зниження спроможності населення до споживання й 

обмеження споживчого кредитування стало причиною зменшення 

товарообороту вітчизняних підприємств. 

Посткризове відродження, що розпочалося в 2010 р. та було зумовлено 

зростанням внутрішнього попиту населення і валовим нагромадженням 

основного капіталу, не супроводжувалося інноваційними зрушеннями в 

економіці. За цих обставин економічні та політичні потрясіння 2014 р. 

зумовили поглиблення кризових процесів у всіх сферах суспільної 

життєдіяльності. Серед основних чинників зниження ефективності 

національної економіки в  2010–2016 рр. слід виокремити низький зовнішній та 

внутрішній попит на продукцію вітчизняних підприємств, зниження 

купівельної спроможності населення, зумовлене зменшенням його реальних 

доходів, відтік інвестицій тощо [268].  Російська агресія та ведення військових 

дій на сході України завдали безпрецедентних гуманітарних і соціальних втрат 

та спричинили серйозні деструктивні процеси в економіці, в т.ч. руйнацію 

інфраструктури на території бойових дій, дезорганізацію усталених виробничих 

зв’язків і критично важливих постачань ресурсів, часткову втрату зовнішніх 

ринків та експортного потенціалу. Водночас, необхідне для країни кардинальне 

реформування внутрішніх економічних механізмів залишається невиразним, а 

окремі зміни запроваджуються дуже повільно [196]. 

Таким чином, період трансформаційних змін в Україні за період 

незалежності характеризувався низькою соціально-економічною ефективністю 

національної економіки. Погіршення економічних показників 
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супроводжувалося загостренням проблем у соціальній та екологічній сферах, 

підриваючи засади успішної реалізації цілей сталого розвитку. На початку 90-х 

рр., водночас з хаотичною приватизацією та падінням виробництва, в Україні 

скорочувалися видатки на соціальну сферу, звужувалась і руйнувалась її 

інфраструктура. Підтвердженням цьому є те, що в країні у період 1995–2016 рр. 

суттєво зменшилася кількість закладів соціальної сфери, зокрема: 

- закладів роздрібної торгівлі у 2,2 раза; 

- закладів ресторанного господарства майже у 2 рази; 

- дошкільних закладів у 1,3 раза; 

- загальноосвітніх закладів на 15%; 

- лікарняних закладів у 1,8 разів; 

- бібліотек у 1,2 раза; 

- кінотеатрів у 10 разів; 

- клубних закладів у 1,2 раза [203]. 

У тісному взаємозв’язку з усіма економічними проблемами знаходиться і 

проблема оплати праці. Належний процес формування заробітної плати є 

важливою умовою як економічного зростання та конкурентоспроможності 

національної економіки, так і забезпечення добробуту та високих стандартів 

життя членів суспільства. Процес формування заробітної плати є однаково 

важливим для всіх учасників економічних відносин. Так, рівень життя 

працівника прямо пропорційний зарплаті, яку він отримує; належне 

формування заробітної плати сприяє підвищенню рівня продуктивності 

компанії, що важливо для роботодавця; для держави заробітна плата 

працівників – це джерело надходжень до бюджету та забезпечення належного 

виконання нею публічних функцій. 

Слід відзначити, що у першій половині 1990-х рр. глибока 

трансформаційна криза була обтяжена хибною політикою лібералізації цін і 

спробою стримування гіперінфляції шляхом заморожування заробітної плати 

працівників на заниженому рівні. На думку багатьох дослідників, саме тоді в 

Україні було сформовано «замкнуте коло падіння продуктивності та заробітної 
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плати» [72, с. 74]. При цьому протягом трансформаційного періоду в країні не 

вдалося подолати диспропорцію між темпами зростання номінальної та 

реальної заробітної плати (рис. 3.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3. Взаємозв’язок падіння продуктивності праці та  

заробітної плати в Україні 
Джерело: [72, с. 74]  

 

Протягом практично усього періоду розвитку національної економіки 

зазначену диспропорцію усунути не вдалося, темпи зростання реальної 

заробітної плати залишаються повільними (табл. 3.2). 

За даними табл. 3.2 помітна диспропорційність темпів зростання реальної 

та заробітної плати в Україні упродовж усіх років незалежності держави, що 

пов’язано передусім з інфляційними чинниками. Загрозливих масштабів у цей 

період набули процеси майнового розшарування населення України, посилення 

поляризації між найбагатшими та найбіднішими верствами населення, містом і 

селом, столицею та регіонами. Нині в країні понад 80% населення опинилося за 

межею бідності, рівень безробіття (за методологією Міжнародної організації 

Низька завантаженість виробничих 
потужностей  підприємств,  
падіння заробітної плати,  

масове звільнення персоналу 

Повільне зростання 
продуктивності праці порівняно 

зі зростанням виробничих 
витрат

Зменшення грошових 
надходжень на підприємства, 
втрата інвестиційних ресурсів 

 
Цінова лібералізація, відсутність 
контролю держави за ціновою 
динамікою, посилення інфляції 

Зниження платоспроможного 
попиту населення 

Повільний збут вітчизняних 
товарів і послуг на 

внутрішньому ринку, 
витіснення вітчизняних 
виробників, зменшення 

обсягу продажів 



 132
праці) у 2016 р. становив 9,3% економічно активного населення (у 2015 р. – 

9,1%), у тому числі серед осіб віком 25–29 років безробітні становлять 11,7%, а 

серед молоді до 25 років – 23,0% економічно активного населення відповідного 

віку [75]. 

 

Таблиця 3.2 

Темпи зростання номінальної та реальної заробітної плати 

 в Україні у 1991–2016 рр., % 

Роки Номінальна заробітна плата, 
до попереднього року 

Реальна заробітна плата,  
до попереднього року 

1991 514,2 110,6 
…1993 171,4 96,6 
…1995 113,7 96,6 
…1997 107,2 96,2 
…2000 115,7 91,1 

2004 129,6 99,1 
2005 135,2 119,3 
2006 121,0 118,2 
2007 122,8 115,2 
2008 127,5 123,8 
2009 136,7 120,3 
2010 129,2 118,3 
2011 129,7 112,5 
2012 133,7 106,3 
2013 105,5 90,8 
2014 120,0 110,2 
2015 117,6 108,7 
2016 119,1 110,1 

Джерело: [75] 
 

Свідченням низької економічної ефективності національної господарської 

системи є динаміка таких показників, як продуктивність праці українських 

працівників у порівнянні з іншими країнами (табл. 3.3) та енергоефективність 

галузей економіки. 

Аналіз даних табл. 3.3 засвідчує, що продуктивність праці в Україні на 

сучасному етапі економічного розвитку є найнижчою з-поміж 14 



 133
постсоціалістичних держав і становила у 2016 р. 15845 дол. США на одну 

працюючу особу. Для порівняння, у Чехії – 63 322 дол. США, в Литві – 60 195, 

у Словаччині та Словенії – відповідно 62 373 та 66 089 дол. США. У 

середньому, рівень продуктивності праці в Україні станом на 2016 р. є утричі 

меншим, аніж в інших постсоціалістичних європейських країнах. 

Таблиця 3.3 

Продуктивність праці в Україні та постсоціалістичних  

європейських країнах у 1991–2016 рр., дол. США у рік 
Країна  1991 1994 1998 2002 2006 2010 2013 2014 2015 2016 

Болгарія 22321 22458 23862 28802 33005 36833 39755 39802 40294 41347
Чехія 37152 37710 41631 46840 57746 60367 59552 60250 62407 63322
Естонія 26428 23154 31052 40207 50507 51163 53904 55096 55226 56724
Хорватія 32774 29048 37774 46360 52220 52490 55807 54115 54632 54122
Угорщина 38508 40709 45480 50053 58351 57711 56679 55692 56894 57179
Литва 35126 22030 27753 33874 45219 51721 56475 57338 58114 60195
Латвія 29143 19501 24418 30396 41635 44264 47188 48228 49486 51112
Польща 22729 26769 33043 41509 45673 49212 52874 53486 54672 55716
Румунія 22802 20718 20293 26957 35690 40088 43410 43872 45965 48450
Росія 41022 28725 28202 31951 39970 43523 46773 47135 45760 45832
Сербія 28700 15785 16941 18601 26102 29269 30785 29218 29101 29524
Словаччина 29851 30750 36575 41295 49318 57090 59581 60221 61232 62373
Словенія 42764 40041 44853 52381 58538 59899 61687 63074 64425 66089
Україна 21281 12783 10489 12958 16973 17012 17978 17200 15567 15845
Джерело: розраховано автором на основі [260]  

 

На думку сучасних дослідників, основним фактором зростання 

продуктивності праці у європейських країнах у другій половині ХХ ст. стала 

особлива «система взаємовідносин між власником-капіталістом, управлінцем-

менеджером і робітником, що отримала назву «соціального партнерства» (або 

«держави загального добробуту» (англ. – welfar states), яка ознаменувала вихід 

на новий рівень справедливості: спільні зусилля власників, менеджерів і 

робітників заради збільшення обсягів виробництва, спільний контроль за 

виробництвом і спільна участь у розподілі створених багатств, отримання 

робітниками частки доходу корпорації поза заробітною платою через 
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корпоративні соціальні фонди, що знаходяться під контролем і управлінням їх 

представників – профспілок» [119, c. 10-11]. Успішні реформи в напрямі 

побудови такої держави у багатьох європейських постсоціалістичних країнах 

сприяли підвищенню продуктивності праці, в той час як неефективність 

ринкових реформ в Україні зумовила зменшення цього показника.  

Принципово важливим для України, як і для інших постсоціалістичних 

країн є й питання енергоефективності національних економік. Аналіз 

підтверджує низький рівень ресурсно-витратної ефективності національної 

економіки, що виявляється у високому рівні енергоємності ВВП України, який, 

за висновками дослідників, є у 2,5-3 рази вищим порівняно з більшістю країн 

(рис. 3.4). Так, енергоємність ВВП України становить 310 дол. США на кожну 

1000 дол. ВВП за ПКС, що є більш ніж учетверо більшим, аніж в Італії (70 дол. 

США), понад утричі більшим, ніж у Німеччині, Франції та Угорщині 

(відповідні показники становлять 90 та 100 дол. США), а також, майже утричі 

більше від середньосвітових показників, які не перевищують 140 дол. США 

[78].  

 
Рис. 3.4. Енергоємність ВВП України та зарубіжних країн, 2015 р.;  

витрати енергетичних ресурсів у дол. США на 1000 дол.  
загального ВВП за ПКС 

Джерело: [78] 
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Основними причинами низької енергоефективності економіки України є 

орієнтація упродовж багатьох років на використанні дешевих і доступних 

енергоресурсів – зокрема, природного газу (переважно російського 

походження) і вугілля (насамперед власного видобутку), низький рівень 

комп’ютеризації та автоматизації процесу виробництва, відсутність належної 

уваги до запровадження енергоефективних технологій та відновлювальних 

джерел енергії, переважання в економіці галузей первинної переробки, 

зношеність матеріально-технічної бази промислових підприємств тощо [78]. 

Свідченням низької інституційної ефективності національної економіки в 

трансформаційний період є динаміка рейтингів України за: 

–Індексом легкості ведення бізнесу; 

– Індексом економічної свободи;  

– Індексом процвітання;  

– Індексом сприйняття корупції за 2007–2016 рр. (рис. 3.5).  

Аналізуючи дані рис. 3.5, слід відмітити підвищення рейтингу України за 

показниками легкості ведення бізнесу (із 144 серед 180 краї у 2007 році до 80-го 

місця серед 190 країн у 2016 р.) [91]. Разом із тим можна виокремити чимало 

аргументів на користь того, що розвиток вітчизняної економіки у сфері 

забезпечення легкості ведення бізнесу є не в повній мірі ефективним. Зокрема, 

за показником отримання дозволів на будівництво Україна посідає 140 позицію 

з-поміж 190 країн. Дослідження враховує всі офіційні процедури, що має 

здійснити будівельна компанія для будівництва складського приміщення, 

включаючи час і вартість проходження процедур [91]. 

В Україні для отримання дозволу на таке будівництво слід здійснити 10 

процедур, проходження яких займе понад два місяці – 67 днів і потребуватиме 

офіційних витрат в обсязі 15,2% від вартості будівництва [91].  

За показником міжнародної торгівлі Україна отримала в рейтингу            

150 місце та суттєво поступається Польщі (1 місце), Білорусі (30) та Молдові 

(34-те). За ним вимірюються часові та фінансові витрати (за винятком мит) при 

проходженні етапів, необхідних при експорті або імпорті товарів: на 
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дотримання встановлених вимог до оформлення документів та дотримання 

вимог прикордонного і митного контролів [91]. 

 
 

Рис. 3.5. Динаміка позиції України в основних світових рейтингах,  

2007–2016 рр. 
Розраховано автором на основі: [91; 102; 103; 106; 263; 270; 279] 

 

Найнижчий рейтинговий показник України, як торік, – вирішення 

проблем неплатоспроможності (150-те місце), яким досліджуються часові та 

фінансові витрати, а також кінцевий результат процесу вирішення питань 

неплатоспроможності підприємства. 

У рейтингу інноваційності економіки Україна перемістилася із 74-го 

місця у 2007 р. серед 130 країн світу на 56-те серед 128 країн у 2016 р. [263].  

Найбільший прогрес наша країна продемонструвала за такими 

показниками: 

- людський капітал та дослідження (11 позиція), 

- освіта (33 позиція), 

- бізнес-середовище (30 позиція), 
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- нематеріальні активи (30 позиція), 

- працівники розумової праці (13 позиція). 

Максимальне погіршення позицій спостерігалося за такими показниками, 

як політичне середовище (26 позиція), загальна інфраструктура (17 позиція), 

онлайн-творчість (9 позиція), що вкотре підтверджує те, що Україна має 

чималий інноваційний потенціал, який недостатньо використовується. 

У рейтингу за Індексом економічної свободи Україна посіла 166-те місце 

з-поміж 180 держав світу [102].  

За дванадцятьма категоріями економічної свободи Україна посідає такі 

місця серед країн світу: права власності – 123-тє, свобода від корупції – 154-те, 

фіскальна свобода – 100-те, державні витрати – 161-ше, свобода бізнесу – 111-

те, свобода ринку праці – 146-те, монетарна свобода – 184-те, свобода торгівлі – 

54-те, інвестиційна свобода – 165-те, фінансова свобода – 160-те. 

Наша країна має надзвичайно низькі показники у категорії свободи від 

корупції, тому за умови ведення серйозної боротьби з цією проблемою Україна 

може суттєво поліпшити свій рейтинг. Щодо стану захищеності та 

забезпечення прав власності на даний момент найгірша ситуація із захистом 

інтелектуальної власності й незалежністю судочинства. Фіскальна свобода 

погіршилася порівняно з 2016 роком, що визначає слабке місце нашої країни в 

рейтингу через постійні зміни у нормативно-правовому забезпеченні [102].  

В Україні в останні роки спостерігається зниження рівня державних 

витрат на декілька відсотків ВВП. Разом із тим основним недоліком 

українського уряду є те, що він розподіляє майже половину ВВП, на відміну від 

країн–лідерів рейтингу, у яких цей показник сягає 17–19% ВВП. 

Із вищезазначеного можна зробити висновки, що фінансова система 

нашої країни є слабкою, а її банківський і фінансовий сектори діють 

неефективно. Це спричинено активним втручанням держави не лише у 

функціонування фінансового сектору, а й в економіку в цілому, що гальмує 

розвиток вільної ринкової економіки і заважає ринковому ціноутворенню та 

конкуренції. 
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За Індексом сприйняття корупції Україна посідає 131-ше місце із 176 

країн світу. При цьому кількість балів, які визначають рейтинг, зросла з 27 до 

29. Найбільше балів Україні принесло дослідження World Justice Project Rule of 

Law Index, що враховується в побудові СРІ. Показник нашої держави в ньому 

зріс на +10 балів порівняно з минулими роками [106].  

Розробники Індексу сприйняття корупції пов’язують «прогрес» зі 

зменшенням використання службового становища в органах виконавчої влади 

(показник покращився на 14%), у поліції та збройних силах (показник 

покращився на 6%), але в судовій гілці влади ситуація залишилася незмінною. 

Про цю  ж проблему свідчить і дослідження World Competitiveness Yearbook, 

яке принесло цього року Україні покращення в 3 бали [106]. 

Велику роль громадянського суспільства у проведенні демократичних 

перетворень відзначає дослідження Freedom House Nations in Transit, цього року 

воно принесло Україні +4 бали. Підзвітність державних закупівель завдяки 

системі ProZorro, державне фінансування партій, перші розслідування НАБУ, 

участь громадськості в антикорупційних реформах — саме ці зміни експерти 

вважають найголовнішими [106]. 

Негативними оцінками Україну відзначили дослідження World Economic 

Forum Executive Opinion Survey (-1 бал) та Economist Intelligence Unit Country 

Risk Ratings (-2 бали). Бізнес побачив значну корупцію при розподілі 

державних коштів, а судову систему визнав нездатною зашкодити цьому. 

Унаслідок роботи систем ProZorro та Dozorro випадки порушень у закупівлях 

стали більш очевидними для бізнесу та громадськості порівняно з паперовими 

тендерами. Активне викриття таких тендерів за допомогою систем електронних 

торгів може значно зменшити прояви корупції при закупівлях. Для того щоб 

вирішити проблему безкарності в судах, необхідні більш ефективні дії [106]. 

За індексом процвітання Україна посідає 107-ме місце з-поміж 149 

досліджуваних країн [270]. Краще за все в Україні порівняно з іншими країнами 

складається ситуація у сфері освіти (31-ше місце). Найгірші  показники у сфері 

державного управління (121-ша позиція). Поряд з Україною у зведеному 
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рейтингу розташувалися – В'єтнам (62-га) і Узбекистан (63-тя), а також Беліз 

(65-та) і Філіппіни (66-та). Зазначимо, що у рейтингу Індексу процвітання, 

Україна помітно поступається не лише усім країнам-членам ЄС, але й Молдові 

– країні з об’єктивно гіршими потенціалом економічного розвитку (табл. 3.4). 

 

Таблиця 3.4  

Динаміка рівня добробуту за Індексом процвітання (2007–2016 рр.),  

у дол. США станом на 01.01 року, наступного за аналізованим 

Країна 2007 2010 2013 2016 

Україна 6080 2955 3595 1254 

Росія 23575 23747 20121 10344 

Молдова 3560 2871 3874 3212 

Польща 24992 26019 30849 24584 

Болівія 3222 3286 4759 5542 

Естонія 40927 32798 43188 39984 

Чилі 40603 43615 49969 46543 

Швейцарія 384037 417170 586785 561854 
Джерело: [270] 

 

Наслідком соціально-економічної, ресурсно-витратної та інституційної 

неефективності національної економіки в трансформаційний період стали її 

адаптаційна неефективність, низька глобальна конкурентоспроможність, та 

інтеграція у світовий економічний простір як сировинного придатку та ринку 

збуту для розвинених країн. Підтвердженням цьому є дані звіту ВЕФ щодо 

глобальної конкурентоспроможності країн світу [279]. У  рейтингу ВЕФ 2016–

2017 рр. за Індексом глобальної конкурентоспроможності Україна посіла 85-те 

місце серед 138-ми країн, що на 6 позицій нижче від її показника попереднього 

року (79-те місце серед 140 країн).  
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Слід зазначити, що майже всі складові Індексу глобальної конкуренто-

спроможності України зменшились у середньому на 3–7 пунктів (табл. 3.5).  

Таблиця 3.5 

Динаміка зміни Індексу глобальної конкурентоспроможності України  

за базовими вимогами, 2014–2017 рр. 
№ п/п Показники 2014–

2015 
2015–
2016 

2016–
2017 

144 
країни 

140 
країн 

138 
країн 

1 2 3 4 5 
Загальний індекс (позиція) 76 79 85 
А) БАЗОВІ ВИМОГИ 87 101 102 

1 ІНСТИТУЦІЇ 130 130 129 
1.1 Державні установи 131 130 132 
1.2 Приватні установи 120 110 123 
2 ІНФРАСТРУКТУРА 68 69 75 

2.1 Транспортна інфраструктура 88 91 91 
2.2 Електрика і телефонна інфраструктура 51 54 62 
3 МАКРОЕКОНОМІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ 105 134 128 

3.1 Баланс державного бюджету, % до ВВП 99 104 25 
3.2 Валові національні заощадження, % до ВВП 134 124 99
3.3 Інфляція, зміна за рік % 75 134 136 
3.4 Державний борг, % від ВВП 66 110 113 
4 ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ТА ПОЧАТКОВА 

ОСВІТА 
43 45 54 

4.1 Охорона здоров’я 82 82 83 
4.2 Початкова освіта 32 34 50 

Б) ПІДСИЛЮВАЧІ ЕФКТИВНОСТІ 67 65 74 
5 ВИЩА ОСВІТА І ПРОФЕСІЙНА 

ПІДГОТОВКА 
40 34 33 

5.1 Частка освіти 14 14 11 
5.2 Якість освіти 65 46 46 
6 ЕФЕКТИВНІСТЬ РИНКУ ТОВАРІВ 112 106 108 

6.1 Конкуренція 125 122 118 
6.2 Якість умов попиту 70 68 83 
7 ЕФЕКТИВНІСТЬ РИНКУ ПРАЦІ 80 56 73

7.1 Гнучкість 89 66 73 
7.2 Використання талантів 70 58 69 
8 РОЗВИТОК ФІНАНСОВОГО РИНКУ 107 121 130 

8.1 Ефективність 109 113 124 
 - доступність фінансових послуг 123 123 116 
 - фінансування через місцевий ринок 108 118 127 
 - простота доступу до кредитів 87 87 112 
 - наявність венчурного капіталу 97 102 123 

8.2 Надійність і довіра 100 120 128 
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Продовження табл. 3.5 

9 ТЕХНОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ 85 86 85 
9.1 Технологічні запозичення 114 103 97 
9.2 Використання інформаційно-

телекомунікаційних технологій 
69 80 78 

10 РОЗМІР РИНКУ 38 46 48 
10.1 Розмір внутрішнього ринку 37 46 48 

10.2 Розмір іноземного ринку 38 39 38 

В) ІННОВАЦІЇ ТА ФАКТОРИ ВДОСКОНАЛЕННЯ 92 72 73 

11 ВІДПОВІДНІСТЬ ПІДПРИЄМНИЦТВА 
СУЧАСНИМ ВИМОГАМ 

99 91 98 

11.1 Чисельність місцевих постачальників 80 61 62 
11.2 Якість місцевого постачальника 83 80 79 
11.3 Стан розвитку кластерів 128 124 125 
11.4 Ширина ланцюга створення вартості 79 70 97 
11.5 Управління міжнародним 82 86 91
11.6 Модернізація виробничого процесу 95 68 71 
11.7 Межі маркетингу 79 81 80 
12 ІННОВАЦІЇ 81 54 52 

12.1 Здатність до інновацій 82 52 49 
12.2 Якість науково-дослідних інститутів 67 43 50 
12.3 Витрати компаній на дослідження і 

розробки 
66 54 68 

12.4 Співпраця університетів та промисловості у 
дослідженнях та розробці 

74 74 57 

Розраховано автором на основі: [279] 
 

 

Останній рейтинг Індексу Глобальної конкурентоспроможності             

(2016–2017 рр.) засвідчує, що основними причинами гальмування розвитку 

національної економічної системи є: 

1. Погіршення позиції у розвитку фінансового ринку (130-та, у 2015 р. – 

121-ша) за рахунок нестабільності банківської системи, у якій станом у 

01.05.2017 р. на стадії ліквідації був 81 банк. 

2. Зниження кредитного рейтингу країни (127, у 2015 р. – 118), що 

зумовлено зростанням державного боргу перед кредиторами, який за даними 

Міністерства фінансів у 2015 р. становив 43,4 млрд дол. США, або 55,3% ВВП. 

3. Зменшення захисту національних інвесторів (136, у 2015 р. – 134), що 

пов’язано з недієвим механізмом державного гарантування захисту інвестицій – 

відповідно до дослідження Всесвітнього економічного форуму, в Україні не 
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функціонує повною мірою система захисту майнових прав і приватної 

власності, також перепоною є незавершеність судової реформи, що призводить 

до “вибіркової” рівності перед законом. 

4. Необхідність у професійному менеджменті (114, у 2015 р. – 103), що 

зумовлено залученням до управлінських посад родичів і близьких осіб. 

5. Нездатність країни утримувати у межах національного економічного 

простору найбільш талановитих молодих науковців (127, у 2015 р. – 114), адже 

в останні роки зростає чисельність емігрантів-науковців, що призводить до 

зниження інтелектуального потенціалу України – загострення проблеми “втечі 

мізків” пов’язано з відсутністю державного стимулювання зайнятості. Так, за 

даними МЗС, за кордоном легально перебуває 5 млн громадян України, також 

вагомим аргументом, який поглибить демографічну проблему, є ініціатива 

уряду Польщі прийняти 1,5 млн трудових мігрантів з України, таку ж ідею 

підтримує Угорщина. 

6. Зниження впливу бізнесу на умови прямого іноземного інвестування 

(130, у 2015 р. – 122), що пов’язано з браком дієвих важелів співпраці держави 

та приватного сектора в інвестиційній політиці – державна система не враховує 

інтересів бізнесу. 

7. Збільшення впливу оподаткування на інвестиційне стимулювання (133, 

у 2015 р. – 129) спричинено відсутністю податкових пільг та неефективністю 

спеціальних економічних зон, бо податки виконують тільки фіскальну функцію, 

а не стимулюючу. 

8. Зменшення захисту інтелектуальних прав (125, у 2015 р. – 120) 

зумовлено порушенням прав інтелектуальної власності. Україна упродовж 

практично всього періоду державної незалежності посідає чільні місця у 

різноманітних рейтингах найбільш “піратських” країн, на разі – практично 

відсутня судова практика кримінального переслідування за нелегальне 

розповсюдження інформаційного контенту (насамперед – в мережі Інтернет). 

9. Зниження позицій у розвитку бізнесу (98, у 2015 р. – 91) пов’язано з 

недієвим антимонопольним законодавством, відсутністю механізмів стимулю-



 143
вання розвитку малого та середнього підприємництва, тиском на малий і 

середній бізнес перевірками податкових та інших контролюючих органів. 

10. Погіршення якості інфраструктури (75, у 2015 р. – 69): доріг, 

залізничного, морського та авіатранспорту, що виявляється у зниженні темпів 

«прохідності» шляхами дорожнього та залізничного комплексів [279]. 

Разом із тим Україна покращила свої позиції у вищій освіті (33 місце, у 

2015 р. – 34), результатом якої є постійно зростаюча кількість випускників з 

вищою освітою; розмірі ринку (47 місце, у 2015 р. – 45), та інновацій (52 місце, 

у 2015 р. – 54-те) за рахунок високого інноваційного потенціалу, науково-

дослідницького персоналу та якості науково-дослідницьких інституцій [279]. 

При цьому, з-поміж основних проблем, які стоять на заваді ефективному 

розвитку економічної системи України з точки зору її сталості є: 

- низький ступінь урахування особливостей соціально-культурного 

потенціалу українського суспільства при формуванні соціального потенціалу за 

рахунок зростання й накопичення морально-етичних цінностей, використання 

інтеграційних і мотиваційних ресурсів;  

- незабезпечення стійких процесів кількісного та якісного відтворення 

людського і трудового потенціалу, стійкого зростання людського, соціального 

та інтелектуального капіталу;  

- зменшення життєвого капіталу людини, погіршення здоров’я населення, 

зниження тривалості повноцінного життя і трудової активності, відсутність 

можливостей реалізації здібностей до адаптації, саморозвитку, самореалізації, 

самозахисту;  

- неналежні умови для підвищення освітнього, професійного та 

соціально-культурного рівня, трудових компетенцій і можливостей до їх 

набуття. 

Таким чином, аналіз функціонування й розвитку економічної системи 

України в період незалежності свідчить про її низьку ефективність за цільовим, 

ресурсно-витратним, інституційним та зовнішньоекономічним критеріями. За 

цих обставин  пріоритеними напрямами підвищення ефективності економічної 
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системи України та подолання сформованих у трансформаційний період 

негативних тенденцій є усунення інституційної нерівноваги, досягнення 

збалансованості інституційної сфери, здійснення інституційних змін, 

спрямованих на інноваційну модернізацію національної економіки. 

 

3.2. Зміст та спрямованість інституційних змін національної 

економіки 

 

На початку трансформаційного періоду економічна політика України 

базувалась на ліберальних постулатах неокласичної теорії, відтак формування 

ринкових відносин мало спонтанний і часто хаотичний характер. Сподівання на 

самоорганізуючу здатність ринку з пріоритетом монетарних важелів 

регулювання за ігнорування важливої ролі держави в реалізації прогресивних 

інституційних перетворень призвели до тяжких соціально-економічних 

наслідків. За справедливим зауваженням французького неоінституціоналіста 

Ф. Емара-Дюверне, «зведення економічного аналізу лише до неокласичної  

теорії ринків дорого обійшлось економічній науці як у аспекті розуміння всієї 

складності господарського життя, так і розробки економічної політики, 

оскільки в межі цієї теорії не входять явища, обумовлені глибокими 

трансформаціями сучасної економічної системи» [237, c. 109].  

Інституційні «провали» в економічній політиці України у пореформений 

період спровокували неплатежі, бартеризацію, постійну напругу з виконанням 

державного бюджету, приватизаційні аврали і скандали, корупційний 

перерозподіл ресурсів і результатів господарської діяльності. У цьому контексті 

заслуговують на увагу дві особливості впровадження інституційних змін у 

новітній економічній історії України, а саме: 

- протягом 1990-х років внаслідок зниження середньостатичного 

життєвого рівня населення реакція на звуження економічної свободи виявилася 

більш чіткою, ніж на розширення дозволених меж соціально-політичного 

вибору, оскільки в процесі лібералізації не були враховані необхідні 
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передумови дійсної свободи – відповідальність і самодостатність 

співучасників-контракторів ринкових угод; 

- в умовах перехідного періоду, з чітко вираженим суб’єктивним 

чинником прискорення чи гальмування реформ, дуже часто формальні 

інституційні норми перетворюються на неформальні із підтекстом особистих і 

приватних відносин. За цих обставин жорсткість формальних вимог (законів, 

постанов, наказів) нівелювалася лояльністю в окремих випадках, які залежно 

від сили тиску лобіювання добре організованих малих груп перетворювалися на 

масові. Наслідком цього стала втрата фактичними формальними регуляторами 

суспільного і господарського вибору стабілізуючої ролі та перетворення норм 

публічного права на антиподи нестандартної економічної поведінки [223, c. 46–

59]. 

На думку більшості дослідників, Україні поки що не вдалося 

скористатися своїми конкурентними перевагами на світовій арені [100]. 

Дефіцитність таких новітніх чинників господарського розвитку як 

національний капітал і національні підприємницькі здібності породжує загрозу 

системного технологічного відриву національної економіки від провідних країн 

світу через несумісність технологій, низьку інноваційну активність, 

структурно-галузеву й інституційну несумісність, хоча в ній ще й досі 

зберігаються необхідні умови для підвищення ефективності та поступового 

залучення до світового економічного простору на рівноправних 

засадах.Ефективна реалізація потенціалу національного господарського 

розвитку можлива лише на основі суттєвих інституційних змін та подальшої 

інституційної трансформації економіки України. 

Зауважимо, що нині в країні в основному сформовано нормативно-

правові засади розвитку соціально-ринкової ринкової економіки (додаток У). За 

об’єктами регламентування увесь масив системи правового регулювання 

господарської системи можна умовно поділити на такі три групи:  
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1) регулювання економічної сфери, зокрема, нормативно-правові акти, 

що встановлюють гарантії реалізації прав власності, розподілу й отримання 

прибутку, податкове регулювання, фінансово-кредитні відносини тощо; 

2) унормування соціальної сфери (нормативно-правові акти, що 

регулюють пенсійне забезпечення, охорону здоров’я, освіту, реалізацію 

трудових прав громадян та їхню соціальну підтримку тощо);  

3) регулювання сфер, пов’язаних із зовнішньоекономічною діяльністю, 

національною безпекою (нормативно-правові акти, що регулюють здійснення 

експортно-імпортних операцій, валютні відносини, транскордонне переміщення 

трудових ресурсів тощо). 

Розглядаючи перший «блок» нормативно-правових актів, варто звернути 

увагу на те, що відповідно до закону України «Про основні засади державної 

регуляторної політики в Україні» [88] створено необхідні нормативно-правові 

та інституційні умови для адміністрування господарської сфери, розроблено 

певні правові засоби регулювання господарської діяльності. В основі їх лежать 

Господарський кодекс, Податковий кодекс, закони «Про захист економічної 

конкуренції», «Про акціонерні товариства» тощо. У законодавстві закріплені 

принципи регуляторної політики, визначені її основні елементи на етапі 

прийняття, зміни, скасування регуляторних актів, система та повноваження 

регуляторних органів, що в основному відповідає процесу нормотворення в ЄС.  

Водночас протягом практично всього періоду державної незалежності 

перехід від виконання формальних вимог щодо оприлюднення проектів 

регуляторних актів до кількісної оцінки вигод і витрат в Україні так і не 

відбувся. До того ж, відповідно до норм законодавства аналіз ефективності 

інституційних змін (оцінювання результативності регулюючого впливу) 

покладено не на незалежний структурний підрозділ, а на розробника проекту 

регуляторного акту. Крім того, відсутні необхідні правові механізми, зокрема, 

відповідальність регуляторних органів та посадових осіб за недотримання 

встановленого порядку підготовки, прийняття, зміни і скасування регуляторних 

актів [240, с. 47-51]. 
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Щодо унормування соціальної сфери, то слід звернути увагу на те, що 

правові основи для функціонування національної системи соціального 

забезпечення та соціального захисту регламентуються низкою законодавчих 

актів, яких налічується близько 60. Крім того, в Україні запроваджено понад 

120 підзаконних нормативно-правових актів, що врегульовують відносини в 

сфері забезпечення прожиткового мінімуму, заробітної плати та пенсійного 

забезпечення, охорони здоров’я, захисту найманих робітників від негативних 

наслідків індустріального виробництва, захисту цивільних та політичних прав і 

свобод тощо. Разом із тим у сфері правового регулювання соціальної сфери й 

досі існує багато невирішених проблем, серед яких: «невідповідність розвитку 

суспільства і держави; невідповідність потребам оптимальної моделі 

соціального забезпечення; незабезпечення доступності та недостатня дієвість 

права на соціальний захист та інших прав на соціальне забезпечення; наявність 

множинності законів з окремих питань соціального забезпечення; наявність 

розгалуженої системи актів законодавства, де домінуючою частиною 

залишається система підзаконних нормативних актів; високий ступінь 

диференціації правового регулювання, його складність і суперечливість; 

відсутність якісного державного нагляду і громадського контролю» [171]. 

Щодо нормативно-правового регулювання сфер, пов’язаних із 

зовнішньоекономічною діяльністю, економічною та екологічною безпекою, то в 

Україні нині розроблені та схвалені Основні напрями державної політики в 

галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів і забезпечення 

екологічної безпеки (2015 р.), Концепція (основи державної політики) 

національної безпеки України, Закон України «Про основи національної 

безпеки України» (2003 р.). Зокрема, у статті 6 Закону «Про основи 

національної безпеки України до пріоритетів національних інтересів України 

віднесено забезпечення екологічно та техногенно безпечних умов 

життєдіяльності громадян і суспільства, збереження навколишнього 

природного середовища та раціональне використання природних ресурсів [89]. 

Нещодавні зміни, внесені до цього закону доповнюють перелік загроз 
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національним інтересам і національній безпеці України у сфері цивільного 

захисту невідповідністю стану єдиної державної системи цивільного захисту 

сучасним викликам, її недостатнє технічне оснащення, значне антропогенне і 

техногенне перевантаження території України, зростання ризиків виникнення 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, погіршення 

технічного стану гідротехнічних споруд каскаду водосховищ на річці Дніпро, 

непідтримання в належному технічному стані ядерних об’єктів на території 

України, небезпеки техногенного, у т.ч. ядерного та біологічного тероризму 

[89]. 

З метою врегулювання енергозбереження та енергоефективності в 

Україні також було прийнято низку державних документів, у яких визначено 

оптимальні шляхи вирішення проблеми підвищення енергоефективності будь-

якої галузі промисловості України через інвестиційно-інноваційний розвиток. 

Завдяки такому вибору забезпечується комплексний розвиток галузі за рахунок 

реалізації заходів, спрямованих на технічне оновлення виробництва, 

використання досягнень науково-технічного потенціалу країни і формування 

високотехнологічного виробництва [114, c. 32-37]. 

Дослідники зазначають, що механізми реалізації політики 

енергоефективності – це певний вид політичних дій чи ринкових інтервенцій, 

що зумовлюють зменшення енергоспоживання та заохочують виробництво 

енергоефективних товарів і послуг [230]. Узагальнюючи досвід вітчизняних і 

зарубіжних підприємств, варто зауважити, що інноваційну діяльність у державі 

необхідно здійснювати за механізмами регулювання політики 

енергоефективності, зокрема регулятивними й інформаційними механізмами, 

добровільними угодами щодо покращення енергоефективності та механізму 

міжнародної співпраці та міжнародних зобов’язань. Інвестиційно-інноваційна 

діяльність у сфері енергетики пов’язана з реалізацією основних принципів 

державної політики щодо енергозбереження через систему відповідних 

механізмів енергоефективності [230, c.36]. 
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Рівень споживання енергоносіїв в Україні є практично втричі вищим, ніж 

у країнах ЄС, тому потенціал для розвитку ефективного використання енергії в 

українських компаніях є величезним. 

Ринок інвестицій в Україні у різних галузях знаходиться на початковому 

етапі. Але, враховуючи постійне та невпинне зростання цін на енергоносії та 

участь у СОТ, збереження конкурентоспроможності на світовому ринку 

можливе шляхом зменшення споживання енергії, тобто завдяки інвестиціям в 

ефективне її використання. Промислові підприємства та ЖКГ, запроваджуючи 

заходи енергозбереження, мають намір отримати прибуток від цих заходів і 

підвищення енергоефективності фірми як за рахунок власних, державних 

коштів, так і коштів вітчизняних та зарубіжних інвесторів. Основний аргумент 

– зниження витрат на електроенергію та природний газ, що одразу позитивно 

позначиться на доходах підприємства. При цьому зростає конкурентоспро-

можність компанії, зокрема при зростанні цін на енергоносії. Продуктивність 

виробництва гальмується неефективними виробничими процесами, що 

пов’язано із способом використання енергії. Вдосконалення останнього 

автоматично підвищує продуктивність і доходи компанії. Доходи підприємства 

також зростатимуть завдяки торгівлі квотами на викиди в довкілля. Залежність 

від цін на енергоносії стає меншою, як і меншими ризики компанії. Зменшення 

енергоспоживання також приводить до скорочення викидів, отже покращується 

екологічний стан та імідж підприємства. Такі інвестиції можуть принести низку 

додаткових позитивних результатів [114].  

Однак незважаючи на важливі кроки в напрямі формування нормативно-

правової бази реформування економічної системи України з метою підвищення  

ефективності її функціонування та розвитку, ще й досі існують гострі 

проблеми, пов’язані із специфікою впровадження відповідних інституційних 

змін, а саме: 

1) протягом 90-х років унаслідок зниження середньостатичного рівня 

життя населення реакція на звуження економічної свободи виявилася більш 

чіткою і приземленою, ніж на розширення дозволених меж соціально-
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політичного вибору. Під час лібералізації та екстенсивного впровадження 

ринкової ідеології не були враховані необхідні передумови дійсної свободи: 

відповідальність і самодостатність співучасників-контракторів ринкових угод. 

Майже одночасна втрата звичних гарантій і невизначеність вартості власних 

активів, а ще більше зобов’язань, дезорієнтували індивідів в оцінці відповідних 

змін. Швидкоплинні новації будувалися хаотично, унеможливлюючи сталий 

розвиток економічної системи [128]; 

2) в умовах перехідного періоду, з чітко вираженим суб’єктивним 

чинником прискорення чи гальмування реформ, досить часто формальні 

інституційні норми перетворювалися на неформальні із підтекстом особистих і 

приватних стосунків. Жорсткість формальних вимог (законів, постанов, 

наказів) нівелювалася лояльністю в окремих випадках. Залежно від сили тиску з 

метою лобіювання своїх інтересів такі «окремі випадки» перетворювалися на 

масові. Йдеться про надання пільг в оподаткуванні, «сприяння» окремим 

економічним суб’єктам у процесі проходження ними митних процедур, 

отримання вигідних фінансових і товарних контрактів та ресурсів тощо. За 

таких обставин формальні регулятори суспільного і господарського вибору вже 

не відігравали стабілізуючої ролі, а легітимні норми регулювання 

перетворилися в антипод нестандартної економічної поведінки» [128]; 

3) здійсненні інституційні зміни від початку не були спрямовані на те, 

щоб українська економіка набула внутрішнього стимулу до саморозвитку,  

економічні трансформації не відродили стимули до економічного зростання, 

відтак відбулася загрозлива соціально-майнова диференціація населення, 

наслідком чого стала поява формальних інституцій, які закріпили соціальну 

нерівність і призвели до зростання рівня корупції в державі;  

4) в процесі інституційних трансформацій не було створено легітимної 

системи відповідних органів та економічних механізмів, що мали жорстко 

контролювати рамки дотримання формальних правил поведінки, а також 

здійснювати моніторинг неформальних інституцій з метою гарантування 
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дотримання та забезпечення реалізації взаємних інтересів і свобод економічних 

суб’єктів; 

5) інституційні реформи зумовили суттєву деформацію інституцій 

приватної власності, формальна цінність якої часто-густо нівелюється 

існуванням неформальних інституцій (насамперед – корупційного характеру), 

що унеможливлює повноцінне функціонування та розвиток цивілізованих 

ринкових відносин [72]. 

У контексті проблеми, що аналізується, важливо виокремити такі основні 

ознаки інституційної неефективності економіки України: 

- слабкий захист прав власності; 

- корупція, додаткові платежі, які не мають документального 

підтвердження, хабарі, фаворитизм у рішеннях чиновників на користь 

пов’язаних осіб і підприємств; 

- низький рівень незалежності судової влади, що зазнає впливу 

виконавчої гілки влади, кримінального тиску і корупції; 

- низька ефективність правової системи щодо врегулювання складних 

суперечок і дій уряду; 

- недостатня прозорість державної політики; 

- низький рівень стандартів аудиту і звітності; 

- недостатній правовий захист інтересів міноритарних акціонерів; 

- слабка надійність поліцейських служб у забезпеченні законності та 

правопорядку [153]. 

При цьому не йдеться про протиставлення формальних і неформальних 

інституційних норм. Більше того, за висновками переважної більшості 

сучасних дослідників, ефективний розвиток економічної системи України 

можливий лише на основі взаємодоповнення як формальних правил, так і 

неформальних норм поведінки, причому в умовах трансформації національної 

економіки неформальні інституції є більш гнучкими порівняно з формальними 

та справляють більший вплив на економічну поведінку індивідів, частково 

нейтралізуючи потенціал реалізації формальних інституцій, що є додатковим 
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чинником суперечливої взаємодії формальних і неформальних норм в умовах 

глобалізації [107, c.70]. При цьому слід взяти до уваги, що проблеми взаємодії 

формальних і неформальних інституцій, викликані особливостями взаємодії 

між ними в середовищі інституційних змін української економічної системи 

[252], полягають у наступному: 

а)  загальній слабкості розвитку демократичних і формальних механізмів 

специфікації та захисту прав власності; 

б) використанні формальних інституцій владними структурами як 

джерела отримання бюрократичної і політичної ренти; 

в) існування і можливості недотримання формальних правил як внаслідок 

недосконалості нормативно-правової бази, так і через опортуністичну 

поведінку органів влади; 

г) обмеженості застосування формальних інституційних практик у 

результаті поширення неформальних практик і норм поведінки; 

д) дорожнечі та неефективності застосування формальних практик у 

процесі здійснення багатьох видів господарської діяльності [252; 224]. 

Враховуючи вищезазначене, слід погодитися з тим, що в 

трансформаційний період українська економіка потрапила в своєрідну 

«інституційну пастку»: відмова від неформальних угод повністю паралізувала б 

її поточне функціонування; разом із тим домінування їх підриває фактори 

довготривалого стійкого зростання і веде до порушення інституційної 

рівноваги. «Погана» інституційна рівновага національної економічної системи 

виявляється в тому, що, «з одного боку, збереження ситуації з 

напівпрацюючими формальними регуляторами суперечить інтересам 

переважної більшості учасників «гри», адже відсутністю порядку незадоволені 

усі – пересічні громадяни, підприємці, держава. З іншого боку, ніхто не готовий 

взяти на себе витрати з подолання цих проблем, оскільки всі вже більш-менш 

пристосувалися до існуючої ситуації і бояться програти від порушення «status 

quo» [161].  
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З-поміж основних інституційних пасток, характерних для періоду 

ринкового реформування економічної системи України, слід виокремити 

політичну корупцію, неналежне використання службових повноважень задля 

отримання ілегальних вигод та преференцій, тіньову економіку, недосконалість 

законодавства, зокрема, антагоністичність його окремих норм. Підтвердженням 

цьому є проблеми, пов’язані з неефективними інституційними 

трансформаціями в екологічній сфері, а саме: 

– відсутністю розмежування управління природокористуванням та 

контролем за станом навколишнього природного середовища; 

– частковим призупиненням дії процедур Кіотського протоколу, 

спрямованого на максимальну раціоналізацію та зменшення рівня шкідливих 

для атмосферного середовища викидів промислового виробництва; 

– неналежним виконанням Орхуської конвенції, яка передбачає участь 

громадськості в прийнятті рішень і доступ до правосуддя з питань, що 

стосуються навколишнього природнго середовища; 

– відсутністю цілісної системи екологічної освіти; 

– неналежним інформування експертів та громадськості з екологічних 

питань; 

– відсутністю системного моніторингу стану навколишнього 

природного середовища на основі сучасних технологій; 

– проблемами нормативно-правого забезпечення реконструкції 

інфраструктури житлово-комунального господарства населених пунктів, перш 

за все великих міст; 

– незавершеністю процесу гармонізації національної системи обліку та 

контролю звітності господарюючих суб’єктів різної форми власності з 

екологічних та економічних показників до стандартів ЄС та ООН тощо [31, c. 2-

5]. 

З урахуванням вищезазначеного вирішення завдань, підвищення 

ефективності функціонування та розвитку економічної системи України 

потребує подолання інституційних пасток і «створення системи інституцій, які 
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б були адаптовані до вимог ринкової економіки та сприяли б суспільному 

розвитку через захист прав власності, розширення практики добровільного 

укладання контрактів, зниження рівня трансакційних витрат і побудову 

механізму, сприятливого для здійснення господарської практики» [32, c. 92].  

В опублікованій в 2005 р. колективній монографії «Пострадянський 

інституціоналізм» значна увага приділена аналізу інституційних змін 

посткомуністичних країн, зокрема дослідженню ролі інституційних 

детермінант їхнього економічного зростання, висвітленню невідповідності 

структурно-технологічних характеристик їхньої економіки, сформованому 

інституційному устрою, виявленню проблем та суперечностей формування 

конкурентного ринкового середовища, розкриттю специфічної економічної 

ментальності як неформальної інституції  цих суспільств тощо [182]. 

Йдеться про важливу роль, яку відіграють у трансформаційних процесах 

«уявлення учасників», ідеологічні переконання яких впливають на суб’єктивну 

побудову моделей соціально-економічного розвитку, які відрізняються 

інституційною багатогранністю, зумовленою складними взаємозв’язками 

офіційних і неофіційних обмежень. Мається на увазі, що за умов конкурентних 

ринків, які хоч приблизно відповідають моделі з нульовими трансакційними 

витратами, а також розумних та несуперечливих уподобань, шляхи розвитку 

посткомуністичних економік не розбігаються [39, с. 15-24]. 

Проблеми трансформації інституційної системи України чітко 

проглядаються крізь призму визначення ступеня впливу найбільш проблемних 

інституційних факторів для ведення бізнесу в країні. Одним із найбільш 

глибоких у цій царині є дослідження, проведене аналітиками Всесвітнього 

економічного форуму шляхом експертного опитування керівників підприємств 

та організацій (рис. 3.6). 
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Рис. 3.6. Експертна оцінка найбільш проблемних інституційних факторів для 

ведення бізнесу в країні (усереднені значення за 2007–2016 рр.) 
Джерело: розраховано автором на основі [279] 

 

Отримані результати опитування громадської думки з числа 16 

запропонованих найбільш проблемних чинників засвідчили корупцію, 

бюрократію, відсутність доступу до фінансів та податкову політику, як 

найбільш негативні, а людські фактори, серед яких рівень підготовки персоналу 

та ставлення робітників до виконання обов’язків, на думку респондентів, мають 

найменший негативний вплив на розвиток бізнесу в Україні. 

Підтвердженням неефективності сформованої в Україні інституційної 

системи є її проаналізовані вище рейтингові показники за якістю суспільно-

політичних інституцій. Важливо зауважити, що за умов недієздатності 

інституцій централізованої командно-адміністративної системи 

господарювання в Україні відбулося руйнування загальносистемних 

універсальних інституцій, таких як ділова етика, громадський контроль, а 

вивільнені ніші інституційної структури заповнилися неформальними 

тіньовими інституціями. Частка населення, яке вважає корупцію, надмірне 
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регулювання, політичну нестабільність, лобіювання та несумлінну конкуренцію 

перешкодою для бізнесу є повсякчас високою.  

В умовах сформованої в Україні інституційно неефективної економічної 

системи, найвищу винагороду отримував не бізнес, а чиновники – переважно як 

оплату за допомогу у вирішенні певних питань. За відсутності чіткої 

специфікації прав власності, справедливого доступу до ресурсів, розподілу 

благ, податкового навантаження тощо в суспільстві виникла потреба у 

кардинальних інституційних змінах. Масові громадянські протести, що 

вилилися у зміну влади в Україні в лютому 2014 р., значною мірою були 

детерміновані критичною для збереження компліментарності 

(взаємодоповнюваності) соціально-економічної системи невідповідністю 

суспільних цінностей та реалій суспільного розвитку. Так, природне прагнення 

до свободи підприємницької діяльності наштовхувалося на численні корупційні 

бар’єри; принципи чіткої специфікації та  захисту приватної власності не могли 

бути реалізовані за умов неефективності судової системи тощо. Таким чином, 

йдеться про революційну інституційну зміну, викликану зменшенням 

інституційної ефективності економічної системи та прагненням розбудови 

цивілізованого інституційного середовища. При цьому зміна базових 

соціально-економічних інституцій, які формують довгострокову основу 

стабільного існування суспільства, відбувається з урахуванням ключового 

значення соціальних орієнтацій на розбудову демократичної транспарентної у 

контексті забезпечення основних економічних свобод держави.  

Інституційні зміни повинні поставати як процес підвищення 

інституційної ефективності економічної системи України шляхом 

удосконалення якості її функціонування в умовах мінливого зовнішнього 

середовища. Це означає, що незважаючи на те, що базові інституції 

зберігатимуть свій зміст, їхнє втілення в конкретних формах мінливої 

соціальної практики постійно розвиватиметься. При цьому слід розуміти і 

загрози та ризики цих процесів для розвитку економічної системи в умовах 

глобалізації. Так, зовнішні причини, або фактори інституційних змін яскраво 
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виявляються за умов збільшення тенденцій глобалізації світової економіки, 

коли менш розвинені держави інтегруються в структури вже сформованих 

світогосподарських відносин та зв’язків. При реалізації сучасної неоліберальної 

економічної доктрини змістом цих перетворень є нав'язування більш слабким 

державам інституційних моделей, характерних для розвинених держав. 

Загальновизнано, що наслідки таких інституційних змін часто-густо суперечать 

цілям сталого розвитку та багато в чому детермінують посилення соціальних, 

економічних, культурних проблем у «реформованих» державах. Разом з тим, ці 

проблеми переважно зумовлюються зламом усталених інституційних систем та 

об’єктивним періодом переходу до іншої, більш ефективної інституційної 

системи. По завершенні цього періоду відбувається інтенсивне зростання якості 

функціонування основних інституцій, що забезпечує, тим самим, і більш 

ефективне виконання цілей сталого розвитку. Прикладами цього можуть 

слугувати країни Центральної та Східної Європи (Польща, Чехія, Словаччина 

тощо), які переживши складний період реформування на початку – в середині 

90-х років ХХ ст., на разі демонструють вражаючі (особливо – у порівнянні з 

Україною) результати соціально-економічного розвитку.  

Для України є особливо важливим врахування закономірностей розвитку 

постсоціалістичних держав Центральної та Східної Європи. Причиною цього є 

те, що інституційне середовище економічної системи України характеризується 

неоднорідністю інституцій, що перебувають на різних етапах розвитку; 

асинхронністю їхнього функціонування, обумовленою циклічністю 

інституційного розвитку; дискретністю перетворень, пов'язаних зі ступенем 

підготовленості суб'єктів і агентів до зміни звичних норм і правил. Як відомо 

інституції знижують трансакційні витрати підприємців за допомогою 

стабілізаційних факторів в інституційному середовищі забезпеченості 

впевненості під час обміну правами власності та створення стабільної 

структури для здійснення трансакцій. Але подібні правила гри в Україні під час 

руйнації адміністративної системи були відсутні, інституційне середовище у 

значній мірі було непередбачуваним, «непрозорим» і нестабільним. Подібна 
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ситуація призводить до збільшення трансакційних витрат, збільшення частки 

«неформальної ренти» та інші негативні соціально-економічні прояви. 

Для країн Центральної та Східної Європи процес приєднання до 

Європейського союзу автоматично визначав першочергову пріоритетність 

реструктуризації економіки з метою переходу на траєкторію стійкого 

зростання. За цих обставин  критерії членства у ЄС ставали цільовими 

орієнтирами для  трансформації економіки, прискорення структурних реформ, 

та здійснення необхідних інституційних змін. Водночас для країн колишнього 

СРСР та України, зокрема, відсутність аналогічного зовнішнього чинника та 

стратегічних орієнтирів трансформаційного процесу зумовили не лише 

відсутність окресленої концептуальної моделі суспільно-економічного 

розвитку, а й декларативність і незавершеність структурних реформ та їхньої 

інституційної бази. 

Під час розгортання посткомуністичних трансформацій в українському 

суспільстві інституції ринкової культури, структури та інфраструктури 

формувалися хаотично та з істотним запізненням. Через критичний розрив між 

економічними та інституційними реформами державі необхідно розробити 

чітку стратегію та механізм ринкових перетворень. Таким чином, одним із 

суттєвих ускладнюючих та гальмуючих факторів на шляху подальшої ринкової 

трансформації економіки України є загострення суперечностей взаємодії нових 

інституцій ринкового типу із традиціями, звичаями, нормами господарської 

етики та рисами економічної ментальності, які залишились у спадок від 

попередньої командно-адміністративної системи. 

Отже, якість українського національного інституційного середовища 

вкрай низька й потребує системного підвищення. Водночас інституційні 

чинники є істотними для пояснення довгострокових темпів зростання. У 

контексті нашого дослідження це можуть бути розбіжності у рівнях 

економічного розвитку. Такі підсумки повністю відповідають висновкам, 

отриманим у результаті вивчення конкретних періодів прискорення 

економічного зростання в окремих постсоціалістичних країнах. Прикладами 
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успішного росту, який почався до проведення значних інституційних 

перетворень, є досвід Китаю та Індії. Ці країни ініціювали масштабні 

інституційні реформи після того, як їхні економіки протягом декількох років 

демонстрували високі темпи зростання. Але на тривалому часовому інтервалі 

роль інституційних факторів є вирішальною – без поліпшення інституцій 

зростання є нестабільним, тобто прискорення, яке вже розпочалося, не вдається 

зробити постійним.  

У цьому контексті заслуговують на увагу дослідження фахівців ВЕФ. У 

підготовленому ними документі «Сценарії для України: реформування 

інституцій на відновлення економіки після кризи» виокремлено три стратегічні 

виклики щодо реалізації нашою країною нагромадженого потенці-алу в умовах 

глобалізованого міжнародного економічного середовища, а саме: 

1) адаптація до змін попиту на світовому ринку. Враховуючи те, що 

попит на деякі традиційні сегменти українського експорту знижується, Україна 

повинна переглянути свою експортно-імпортну політику і пристосувати 

економіку до нових вимог; 

2) сприяння вищому рівню продуктивності української економіки. 

Йдеться про інвестиції, потрібні  всім секторам національної економіки для 

підвищення продуктивності та впровадження технологій, що неможливо без 

запровадження ефективних інституцій і конкурентного ринкового середовища; 

3) зниження енергоємності та забезпечення надійного доступу до ринку 

енергоресурсів. Оскільки українська економіка є однією з найбільш 

енергоємних у світі та відчутно залежить від імпорту енергоносіїв, країні 

потрібно зосередитися на надійному інвестиційному кліматі, особливо 

зважаючи на реформування цін на енергоносії [22]. 

На підставі цього фахівцями ВЕФ описано три найбільш імовірні сценарії 

розвитку української економіки, а саме:  

а) сприятливе зовнішнє середовище та сприятливі інституції, що 

дорівнює «розкриттю потенціалу», налагодженню нового соціального контакту 

між державою, бізнесом і суспільством, побудованого на принципах прозорості 
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та взаємної довіри. Формування сприятливих інституцій слугуватиме основою 

для трансформаційних змін в економіці, забезпечить широку підтримку 

радикальних реформ, результатом чого стане приплив інвестицій, збільшення 

продуктивності та реструктуризація економіки; 

б) сприятливі інституції плюс несприятливе зовнішнє середовище, що 

дорівнює поверненню «назад у майбутнє». Несприятливі зовнішні умови 

сприятимуть обмеженню заходів з реформування економіки, уряд буде 

вимушений діяти в напрямі підтримки стратегічних секторів економіки, нові 

торговельні та інвестиційні перспективи спричинять короткострокове 

зростання, але не всеосяжне реформування системи. Таким чином буде 

забезпечена певна рівновага економічної системи, однак фундаментальних змін 

досягти не вдасться, що обмежить потенціал розвитку країни в довгостроковій 

перспективі; 

в) несприятливе зовнішнє середовище плюс несприятливі інституції, що 

дорівнює «стагнації економіки». Цей сценарій є найбільш згубним для України, 

оскільки він проявляється у стагнації кризового стану у всіх сферах суспільної 

життєдіяльності внаслідок неспроможності провести глибокі реформи [22]. 

Зауважимо, що реалізація сприятливого сценарію інноваційної 

модернізації економіки України неможлива без «формування оновленого 

інституційного середовища, орієнтованого на вирішення завдань подолання 

нагромаджених суперечностей між економікою і суспільством та забезпечення 

економічного зростання шляхом активізації підприємницької ініціативи з 

підтримкою необхідних структурно-інноваційних зрушень» [81].  

У цьому контексті глибокі інституційні реформи постають пріоритетним 

напрямом посткризової  модернізації національної економіки й підвищення 

ефективності її функціонування та розвитку. На думку Б. Гаврилишина,  «...є 

чотири основні характеристики ефективних країн, які нормально працюють: 

повна політична свобода; певний рівень економічного добробуту для цілого 

населення, тобто там є багаті, але немає бідних; соціальна справедливість; 

симбіоз з біосферою, а не руйнація та засмічення навколишнього середовища. 
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Абсолютна більшість країн, за винятком кількох європейських, не має тих 

чотирьох характеристик. Маємо зробити закон про право власності, ясну 

судову систему і ясні правила гри..., дуже мало потрібно, щоби українське 

економічне диво почалося» [24]. 

Важливо взяти до уваги, що досягнення стійкої інституційної 

ефективності національної економіки потребує впровадження довгострокових 

проектів, що базуються на внутрішніх стимулах і мотиваціях. Це неможливо 

без врахування специфіки формальних і неформальних умов і обмежень, 

примусу і стимулювання поведінки індивідів у національній економіці, 

існуючих механізмів зниження невизначеності тощо. 

Таким чином, зміст інституційної трансформації економіки України 

полягає у зміні колишніх (радянських) формальних правил економічної 

комунікації, природа яких детермінувалася соціалістичним суспільним устроєм 

та плановим характером економіки. Сучасний етап інституційних 

трансформацій може бути охарактеризований як перехідний, коли довершеною 

є зміна колишніх формальних та неформальних інституцій, а цілісна система 

нових – ще не склалася. Проявами цього є високий рівень корупції, неналежний 

рівень захисту прав власності, значний відсоток іллегальної економіки. 

Як наслідок, основний вектор спрямованості інституційних змін пролягає 

у напрямку створення системи правил і норм, властивих ринковій економіці, 

що функціонує в умовах демократичного суспільного устрою. 

 

3.3. Пріоритетні напрями підвищення ефективності економічної 

системи України 

 

На підставі проведеного у попередніх підрозділах дослідження, можна 

говорити про те, що в Україні процес реформування економічної системи 

відбувався у надто стислі терміни, здебільшого стихійно й хаотично. Держава 

виявилася слабким регулятором і не забезпечила гідної стратегії впровадження 

ефективних стандартів, вироблених світовим досвідом. «Помаранчева» 
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революція 2004 р. та політична криза 2012–2014 рр. наочно продемонстрували, 

що наявні деформації економічної та інституційної структури досягли такого 

рівня, який загрожує не лише неефективністю національної економічної 

системи, але й становить загрозу повноцінному розвиткові Української 

держави.  

Починаючи з 2014 р. в Україні розпочалася активна розробка стратегії 

економічних реформ, в результаті якої було розроблено чимало проектів такого 

реформування [66; 117; 118; 211], кінцевим наслідком яких повинна стати 

трансформація економічної системи держави у напрямку підвищення її 

ефективності, і які «відрізняються між собою напрямами реформування та 

глибиною передбачених трансформацій» [9, с. 77]. 

Основними напрямами реформування української економіки відповідно 

до затверджених проектів слід назвати Конституційну реформу, реформи 

антикорупційного законодавства, місцевого самоврядування, децентралізацію, 

судову реформу і реформу прокуратури, реформу публічної адміністрації, 

законодавства у сфері виборів, медіа реформу, реформу системи охорони 

здоров’я, запровадження ЗВТ та вихід на ринок ЄС, реформу банківського 

сектору та податкову реформу, реформу рахункової палати, енергетичного 

сектору, законодавства у сфері охорони довкілля, реформу у військовій сфері,  

розвиток електронного урядування, реформу інфраструктури (транспортної, 

телекомунікаційної, ЖКГ), реформу митної служби, державних закупівель,  

фінансову та пенсійну реформи, реформу міжбюджетних відносин, сільського 

господарства, захисту споживачів, освіти, відзнак і нагород, державної політики 

у сфері культури і спорту, дерегуляцію, реформу регіональної політики, 

реформу оплати праці та державного соціального страхування [9, c. 83]. 

Важливим кроком на шляху вирішення нагромаджених в країні проблем є  

Указ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020», 

підписаний у 2015 р., у якому визначено такі основні вектори державної 

політики у напрямі досягнення цілей сталого розвитку в Україні [185]: 
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1) вектор розвитку (забезпечення сталого розвитку держави, проведення 

структурних реформ та, як наслідок, підвищення стандартів життя), 

результатом якого має стати відновлення макроекономічної стабільності, 

забезпечення стійкого зростання економіки екологічно невиснажливим 

способом, створення сприятливих умов для ведення господарської діяльності та 

прозорої податкової системи; 

2) вектор безпеки (забезпечення гарантій безпеки держави, бізнесу та 

громадян, захищеності інвестицій і приватної власності), визначальною 

основою якого має стати забезпечення чесного і неупередженого правосуддя, 

невідкладне проведення очищення влади на всіх рівнях та забезпечення 

впровадження ефективних механізмів протидії корупції; 

3) вектор відповідальності у розумінні забезпечення гарантій, що кожний 

громадянин, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та 

інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового 

стану, місця проживання, мовних або інших ознак, матиме доступ до 

високоякісної освіти, системи охорони здоров'я та інших послуг у державному 

та приватному секторах; 

4) вектор гордості як забезпечення взаємної поваги та толерантності в 

суспільстві, гордості за власну державу, її історію, культуру, науку, спорт. 

Україна повинна зайняти гідне місце серед провідних держав світу, створити 

належні умови життя і праці для виховання власних талантів, а також залучення 

найкращих світових спеціалістів різних галузей.  

Поряд із виокремленням ключових векторів трансформації економічної 

системи України у напрямі підвищення ефективності її функціонування й 

розвитку, в зазначеному документі вказано також першочергові реформи і 

програми, а саме:  

– реформа системи національної безпеки та оборони; 

– оновлення влади та антикорупційна реформа; 

– судова реформа; 

– реформа правоохоронної системи; 
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– децентралізація та реформа державного управління; 

– дерегуляція та розвиток підприємництва; 

– реформа системи охорони здоров'я; 

– податкова реформа; 

– програма енергонезалежності; 

– програма популяризації України у світі та просування інтересів 

України у світовому інформаційному просторі [185].  

У зв’язку з цим зауважимо, що проведене у 2015 р. фахівцями 

Національної Ради реформ України соціологічне опитування громадян країни  

щодо їхнього бачення пріоритетів реформування національної економіки 

засвідчило існування відмінностей у поглядах урядовців та громадськості на 

першочерговість таких реформ [197]. Зокрема, у результаті опитування 

з’ясувалося, що найбільш очікувана реформа для українців – це реформа 

системи охорони здоров’я, оскільки 43,6% опитаних поставили її на перше 

місце (у тексті Указу Президента України така реформа знаходиться на 

сьомому місці). На другому місці, на думку громадян, повинна бути судова 

реформа (32,4% опитаних), яка займає третю позицію в Указі Президента. 

Військова реформа (20,5% опитаних) на третьому місці (перше місце в Указі 

Президента), на четверте місце респонденти поставили пенсійну реформу 

(19,6% опитаних), яка в тексті Указу взагалі не згадується. 

Таким чином, можемо зробити висновок про наявність відмінностей в 

очікуваннях громадян України та представників державної влади щодо бачення 

пріоритетних напрямів трансформації економічної системи задля забезпечення 

цілей сталого розвитку. Якщо владні органи на чільні місця ставлять 

удосконалення елементів державно-управлінського механізму (армія, публічні 

органи влади, децентралізація механізму влади тощо), то суспільство очікує, 

насамперед, покращання соціально-економічної складової в контексті розвитку 

пенсійної системи, системи охорони здоров’я та ін. 

На нашу думку, правильним було б поєднання «державного» та 

«суспільного» підходів задля гармонізації завдань розвитку вітчизняної 
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економічної системи, оскільки, як свідчить досвід останніх 26 років існування 

незалежної держави, першочергова увага до «владно-державницьких» аспектів 

трансформацій і залишення на «других ролях» аспектів соціально-економічного 

характеру, часто приводить до того, що останні взагалі не розвиваються й не 

реформуються [200]. 

З урахуванням зазначеного стратегічні пріоритети підвищення соціально-

економічної ефективності національної господарської системи повинні 

вибудовуватись на основі вивчення й узагальнення громадської думки, 

збереження та примноження національних морально-етичних цінностей, 

забезпечення стійких процесів кількісного та якісного відтворення людського і 

трудового потенціалу, стійкого зростання людського, соціального та 

інтелектуального капіталу; збільшення життєвого капіталу людини, 

покращення і зміцнення здоров’я населення, продовження тривалості 

повноцінного життя і трудової активності, розвиток здібностей до адаптації, 

можливостей до саморозвитку, самореалізації, самозахисту; підвищення 

освітнього, професійного та соціально-культурного рівня, трудових 

компетенцій і можливостей до їх набуття [207, c. 769].  

На основі узагальнень висновків вітчизняних дослідників щодо розвитку 

економічної системи України на принципах сталого розвитку, маємо підстави 

стверджувати, що забезпечити соціально-економічну ефективність у контексті 

сталого розвитку можна лише на основі врахування особливостей соціального 

потенціалу українського суспільства при формуванні економічного потенціалу 

держави за рахунок зростання й накопичення морально-етичних цінностей; 

забезпечення стійких процесів кількісного та якісного відтворення людського і 

трудового потенціалу, стійкого зростання людського, соціального та 

інтелектуального капіталу; збільшення життєвого капіталу людини, 

покращення і зміцнення здоров’я населення, продовження тривалості 

повноцінного життя і трудової активності, розвиток здібностей до адаптації, 

можливостей до саморозвитку, самореалізації, самозахисту; підвищення 

освітнього, професійного та соціально-культурного рівня, трудових 
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компетенцій і можливостей до їх набуття. При цьому, базовими умовами 

формування потенціалу сталого розвитку має стати двоєдина цілісність: з 

одного боку – рівень і якість життя населення, з іншого – державні механізми та 

органи, що їх забезпечують. 

З урахуванням проведеного дослідження пріоритетними 

взаємопов’язаними напрямами підвищення ефективності економічної системи 

України є такі (додаток Ф):  

1) забезпечення реалізації цілей сталого соціально-економічного 

розвитку з метою підвищення соціально-економічної ефективності 

національної економіки; 

2) підвищення ресурсно-витратної ефективності національної економіки 

з метою реалізації її функціонального призначення; 

3) здійснення дієвих інституційних змін, спрямованих на формування 

цивілізованого інституційного середовища; 

4) підвищення глобальної конкурентоспроможності національної 

економіки з метою її гармонійної адаптації до умов розвитку сучасної світової 

економіки. 

При цьому підвищення соціально-економічної ефективності національної 

економіки передбачає реалізацію низки заходів: 

1. Врахування у ході розробки та реалізації стратегій економічного 

розвитку в Україні накопиченого досвіду регулювання економічних систем 

зарубіжних країн, передусім постсоціалістичних держав-членів Європейського 

Союзу. 

2. Валютно-фінансова та банківська стабілізація, яка часто трактується в 

Україні як досягнення макроекономічної стабільності, але не містить при цьому 

передумов для економічного зростання через надто обмежене тлумачення. Саме 

система заходів валютно-фінансового регулювання видається одним із 

пріоритетних заходів на шляху забезпечення економічного зростання. 

3. Чітке визначення стратегічних, приоритетних, довго-, середньо- та 

короткострокових напрямів і завдань економічної політики держави, 
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досягнення їхньої прозорості й легітимності, забезпечення наступності та 

науково виваженої послідовності її проведення. 

Результатом реалізації цих заходів має стати: 

1. Економічне зростання.  

2. Економічний розвиток. 

3. Підвищення рівня медичного забезпечення.  

4. Посилення якості освіти. Збільшення обсягів пенсійного та 

соціального забезпечення.  

5. Покращення екологічної систуації та гарантування екологічної 

безпеки у коротко-, середньо- та довгостроковому періоді. 

Щодо завдань підвищення ресурсно-витратної ефективності, то 

найважливішими заходами державної політики в цій сфері є такі: 

1. Забезпечення повної зайнятості ресурсів, що передбачає залучення до 

економічного обороту всіх ресурсів, придатних для виробництва товарів і 

послуг. Мається на увазі досягнення ситуації, за якої забезпечується повна 

зайнятість працездатного населення, відсутнє вимушене безробіття; 

максимальне залучення до сільськогосподарського виробництва орних земель; 

повне завантаження виробничих потужностей та ін.  

2. Земельна реформа, максимальне залучення в сільськогосподарське 

виробництво орних земель, відкрита кадастрова політика, що унеможливить 

зловживання правом власності на земельні ресурси, забезпечення ефективного 

функціонування ринку землі тощо. 

3. Досягнення раціонального розподілу наявних ресурсів між 

виробництвом окремих видів продукції, між виробництвом споживчих та 

інвестиційних товарів. У першому випадку ефективність економіки 

забезпечується за умови досягнення рівноваги між попитом і пропозицією за 

відсутності як надвиробництва, так і дефіциту. В другому випадку ефективність 

економіки досягається тоді, коли забезпечено баланс між поточними й 

перспективними потребами, тобто правильно визначена альтернатива: «більше 

зараз і менше потім» або «менше зараз і більше потім».  
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4. Розроблення родовищ корисних копалин, повного завантаження 

виробничих потужностей, локальної переробки, а не вивезення сировини, 

утилізація техногенних та побутових відходів на основі «замкнутого циклу», 

що дозволить їх трансформувати у постійно відновлювальні джерела енергії. 

6. Впровадження передових технологій, інноваційна модернізація 

економіки, використання результатів науково-технологічного прогресу, 

спрямованих на зниження витрат у господарському комплексі. 

7. Забезпечення екоефективності на основі раціонального використання 

природних ресурсів, продуманого використання інновацій в агропромисловому 

комплексі, тваринництві, лісництві, у сфері покращення ситуації з охороною 

водойм, водним біорізноманіттям тощо. 

8. Досягнення енергетичної незалежності (регулювання енергетичних 

ринків; внутрішня політика формування енерготарифів; імплементація 

Енергетичної хартії та інших міжнародних зобов’язань у енергетичній сфері) 

[105]. 

Одним із пріоритетних завдань програми енергонезалежності, 

зафіксованих у Стратегії сталого розвитку України «Україна–2020», що мають 

бути вирішені в найближчі роки, є забезпечення енергетичної безпеки і перехід 

до енергоефективного й енергоощадного використання та споживання 

енергоресурсів із впровадженням інноваційних технологій. Основними цілями 

державної політики у цій сфері є такі: 

- зниження енергоємності ВВП на 20% до кінця 2020 р. шляхом 

забезпечення 100% обов’язкового комерційного обліку споживання 

енергоресурсів (енергії та палива), переходу до використання 

енергоефективних технологій та обладнання, зокрема через механізм залучення 

енергосервісних компаній, реалізації проектів з використанням альтернативних 

джерел енергії; 

- забезпечення максимально широкої диверсифікації шляхів і джерел 

постачання первинних енергоресурсів, зокрема нафти, природного газу, 

вугілля, ядерного палива, нарощування видобутку вітчизняних енергоносіїв, 
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запровадження прозорих конкурентних правил розробки та використання 

родовищ енергоносіїв; 

- лібералізація ринків електричної і теплової енергії, вугілля та газу, 

перехід на нову модель їх функціонування; інтеграція енергосистеми України з 

континентальною європейською енергосистемою ENTSO-E; 

- реорганізація публічного акціонерного товариства «Національна 

акціонерна компанія «Нафтогаз України» відповідно до Третього 

енергетичного пакета Європейського Союзу; 

- повна реформа системи ціно- та тарифоутворення на енергію і паливо, 

зокрема перегляд механізму формування балансу енергоресурсів, відмова від 

перехресного субсидування та державного дотування; 

- залучення іноземних інвестицій в енергетичний сектор України, 

зокрема до модернізації Єдиної газотранспортної системи України, 

електрогенеруючих потужностей та електромереж; 

- реформа вугільної галузі та залучення стратегічних інвесторів, прива-

тизація перспективних і ліквідація (консервація) збиткових вугледобувних 

підприємств; модернізація інфраструктури паливно-енергетичного комплексу 

[185]. 

Таким чином, підвищення ефективності економічної системи України з 

точки зору ресурсно-витратного критерію буде забезпечено у разі досягнення 

ситуації, котра характеризуватиметься збільшенням кількості товарів і послуг, 

яку виробляє національна економіка із константного (або меншого) обсягу 

ресурсів. І навпаки, зменшення обсягу продукції, який одержують із даної 

величини залучених ресурсів, свідчить про зниження ефективності 

використання ресурсів [109].  

Щодо інституційної ефективності національної економіки, то 

інституційний розвиток має бути невід’ємною складовою внутрішніх реформ з 

метою створення конкурентного ринку, оптимізації роботи уряду, 

стимулювання приватного сектора та розвитку громадянського суспільства. 
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Загальне оздоровлення економічного клімату, безумовно, сприятиме соціально-

економічному розвиткові України. 

Таким чином, можна стверджувати про те, що перехід до ринкової 

соціально-економічної системи в Україні не привів до створення ефективної 

економічної системи, ринкові інструменти діють не на повну силу, інституційне 

середовище не відповідає завданням сталого економічного розвитку. Однією з 

глобальних причин такої ситуації можна розглядати невдалу інституційну 

політику, яка супроводжувала ринкову перебудову економіки.  

Звідси, для кардинальних змін та прискорення процесу подолання 

кризових явищ в економіці та її виходу на динаміку зростання одним із 

головних завдань стає інституційна трансформація відповідно до таких 

напрямів: 

1. Перш за все необхідно подолати розриви між формальними та 

тіньовими процесами, реальними і віртуальними. У національному 

господарстві значну роль у регульовані виконують неформальні інституції. 

Формування нових формальних інституцій повинно спиратися й 

орієнтуватися на найбільш поширені неформальні інституції, або мають 

поставити нові, які б не суперечили національній культурі та ідентичності. 

Означена «несуперечність» включає, насамперед, необхідність оцінки 

планованих і розроблюваних реформаційних стратегій, концепцій тощо 

погляду їх відповідності та транспарентності попереднім аналогічним 

концептам і стратегемам. Тобто формування нових інституцій має бути 

гармонійним для інституційного середовища, властивого саме українському 

суспільству та вітчизняній економічній системі, традиційним цінностям.  

2. Подолання «інституційних пасток» на основі еволюційного або 

революційного підходів. Еволюційні способи характерні для ситуації, коли 

трансакційні витрати функціонування неефективних норм перевищують 

витрати скасування старої або введення нової норми. Революційний 

передбачають ліквідацію і заміну неефективних норм кардинальним (часто –

насильницьким) шляхом або в результаті реформ, що передбачають зміну 
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культурних цінностей суспільства і здійснюються, зокрема, державою, або від її 

імені окремими групами інтересів. 

 Результатом подолання інституційних пасток має стати формування 

інституційно ефективної економічної системи при збалансованому 

оптимальному співвідношенні між еволюційними і революційними 

інституційними змінами на основі впровадження інституційних механізмів та 

якісного інституційного середовища, що поєднує зовнішні виклики та 

можливості з власними внутрішніми ресурсами, стимулами, мотивами. 

3. Комплексність інституційних змін національної економіки, які повинні 

стосуватися всіх складових інституційної системи. При спробі змінити тільки 

окремі інституції функціонуюча система або пригнічує (гасить) подібні зміни, 

або ж деформує їх, і система повертається на попередню траєкторію розвитку.  

Особливу увагу слід приділити боротьбі з корупцією, іллегальними 

еконо-мічними проявами тіньової економіки, подоланню опору груп 

спеціальних інтересів, які не зацікавлені в радикальних ринкових 

перетвореннях, оскільки вони втрачають квазіренту, одержувану внаслідок дії 

неефективних інституцій. 

У цьому контексті можна виокремити такі напрями інституційних 

трансформацій економічної системи України: 

- зміцнення приватної і колективної (корпоративної) власності, 

створення ефективної системи захисту прав вкладників капіталу, забезпечення 

прийнятного рівня прозорості ринку; 

- формування нових суб’єктів ринку, які швидко адаптуються до 

змінюваних умов розвитку підприємницьких структур і організацій різного 

профілю, у тому числі і фінансових посередників;  

- регулювання руху кредитних та інвестиційних фінансових потоків для 

зменшення (згладжування) циклічності послідовних стадій економічного 

розвитку; 
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- регламентація господарської діяльності, передусім через достатність і 

адекватність юридичного (формального) забезпечення можливостей 

економічного волевиявлення; 

- підвищення ролі саморегулівних (неформальних) організацій з 

одночасним збереженням домінанти попереднього державного (формального) 

адміністрування; 

- розвиток транскорпоративних, міждержавних і наднаціональних 

органів для підтримки дво- і багатосторонніх відносин в інтегративному 

режимі. 

Результатом зазначених інституційних змін має стати формування 

інституційно ефективної економічної системи при збалансованому 

оптимальному співвідношенні між еволюційними і революційними 

інституційними змінами на основі впровадження інституційних механізмів та 

якісного інституційного середовища, що поєднує зовнішні виклики й 

можливості з власними внутрішніми ресурсами, стимулами, мотивами.  

У контексті визначення пріоритетів підвищення адаптаційної 

ефективності функціонування економіки України в глобальному економічному 

просторі слід взяти до уваги на дослідження фахівців. Організації 

промислового розвитку ООН, які, пояснючи перманентний розрив у рівнях 

розвитку різних країн, використовують поняття «верхній шлях» (економічне 

зростання за рахунок освоєння нових знань і технологій, розвиток власних 

НДДКР та інноваційного виробництва) і «нижній шлях» (вихід на міжнародні 

ринки за рахунок експорту сировини і напівфабрикатів, залучення іноземних 

інвесторів для розпоряджання національним ресурсним потенціалом, дешевої 

робочої сили) забезпечення конкурентоспроможності національної економіки 

[180, с. 4-13]. На думку переважної більшості дослідників, вітчизняній 

економічній системі притаманний «нижній» шлях розвитку, що характери-

зується існуванням активних джерел дестабілізації соціально-економічної 

ситуації та детермінації постійних політичних криз [20; 148; 153; 164; 186; 187]. 
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Рухаючись «нижнім шляхом» підвищення конкурентоспроможності, 

Україна використовує такі джерела зростання економічної результативності, як 

скорочення заробітної плати, зменшення податків і субсидій, збільшення 

валового прибутку, скорочення кінцевого споживання, зменшення валового 

накопичення основного капіталу, екстенсивний розвиток промисловості, 

збільшення від’ємного сальдо платіжного балансу, скорочення сфери послуг, 

маючи такі соціальні наслідки: скорочення обсягу внутрішнього ринку, 

зниження рівня життя, зростання і послаблення державного суверенітету, 

збільшення відносної частки некваліфікованої робочої сили, падіння соціальної 

сфери [180, c. 10]. 

Водночас перехід на «верхній шлях» (за складовими формування ВВП) 

передбачає використання таких джерел ефективного соціально-економічного 

розвитку, як зростання заробітної плати, збільшення податків, скорочення 

валового прибутку, зростання кінцевого споживання, збільшення валового 

накопичення основного капіталу, зменшення експортно-імпортного сальдо, 

інноваційне зростання промисловості, нарощування сфери послуг.  

Основними соціальними наслідками цього є збільшення обсягу 

внутрішнього ринку і споживчих можливостей населення, Державного 

бюджету України, зменшення розшарування населення за доходами, 

підвищення життєвого рівня населення, зменшення безробіття, зміцнення 

державного суверенітету, поширення інформаційних технологій, нарощування 

гуманітарного і наукового потенціалів [180, c. 9]. 

З огляду на вищезазначене ключовим завданням у забезпеченні 

підвищення адаптаційної ефективності економічної системи України в 

глобальному просторі є перехід до «верхнього шляху» за класифікацією ООН.  

Для підвищення рівня глобальної конкурентоспроможності України варто 

реалізувати такі пріоритетні заходи:  

1. Забезпечити необхідні організаційно-правові умови функціонування 

бізнесу, що стосуються спрощення системи реєстрації, ліцензування та 

звітності. 
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2. Стимулювати надходження вітчизняних та іноземних інвестицій в 

стратегічні для України галузі економіки шляхом підвищення інвестиційної 

привабливості, зниження податкового тиску, ліквідації корупційних схем у 

сфері державних закупівель і тендерів, а також подолання хабарництва в 

органах державного управління. 

3. Підтримувати й заохочувати інноваційні проекти, фінансувати гранди 

науково-дослідницьким інститутам та організаціям у важливих для економіки 

України сферах, сприяти не лише дослідницько-пошуковій роботі, але 

максимально отримувати вигоду від впровадження й реалізації винаходів, 

надаючи при цьому безпроцентні пільгові позики суб’єктам, які втілюють ноу-

хау у виробничі процеси. 

4. Сприяти всебічному розвитку людського капіталу та підвищувати 

мотивацію до вищого рівня фаховості трудових ресурсів, запобігати відтоку 

талановитих розробників. 

5. Переглянути державні стандарти й технічні умови щодо їх 

відповідності міжнародним стандартам якості, стимулювати запровадження 

сучасного комплексу систем управління якістю, оскільки якість вітчизняної 

продукції сприятиме утвердженню позитивного іміджу України на 

міжнародних ринках.  

6. Запобігати диспаритетності між цінами на внутрішньому ринку та 

світовими цінами на товари і послуги в умовах вибору курсу на євроінтеграцію, 

а також запровадити сучасний інструментарій захисту внутрішнього ринку для 

відстоювання інтересів національних виробників [187]. 

Реалізація комплексу взаємопов’язаних заходів, спрямованих на 

підвищення соціально-економічної, ресурсно-витратної та інституційної 

ефективності національної економіки на засадах їхньої синергійної взаємодії і 

взаємодоповнення, сприятиме підвищенню адаптаційної ефективності 

національної економіки, зростанню її глобальної конкурентоспроможності та 

успішній інтеграції до сучасного світогосподарського простору. 
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Висновки до розділу 3 

 

Свідченням неефективності функціонування й розвитку економічної 

системи України упродовж часів незалежності та ринкових реформ є 

уповільнення соціально-економічного розвитку та погіршення основних 

макроекономічних показників, згортання промислового виробництва, зниження 

економічної, насамперед інвестиційної, активності, погіршення  добробуту  

населення (домогосподарств), зростання рівня безробіття, зниження 

продуктивності праці, низький рівень енергоефективності національної 

економіки та її глобальної конкурентоспроможності. 

Важливим чинником таких явищ є низька якість сформованого в Україні 

інституційного середовища у період ринкових перетворень. Це виявляється у 

повільному та дисгармонійному розвитку формальних механізмів специфікації 

та захисту прав власності, іллегальних та неунормованих принципах поведінки 

органів і посадових осіб державної влади як джерела отримання бюрократичної 

і політичної ренти, опортунізм елементів системи державного управління, 

правоохоронних та судових органів, домінування неформальних практик і норм 

поведінки над формальними. Підвищення ефективності економічної системи 

України потребує якісних інституційних змін, врахування значного впливу 

позаекономічних чинників на результативність функціонування та розвитку 

національної економіки. 

Пріоритетними напрямами підвищення ефективності функціонування та 

розвитку національної економіки є такі: забезпечення реалізації цілей сталого 

розвитку, розширене відтворення природного, фізичного і людського 

потенціалів, нарощування соціального й інтелектуального капіталів; створення 

системи повноцінного моніторингу та контролю за використанням 

національних ресурсів за участю органів держави і громадських організацій; 

розробка та реалізація дієвої державної політики, спрямованої на стимулювання 

раціонального використання факторів виробництва, підвищення 

енергоефективності національної економіки, зростання продуктивності праці; 
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створення сприятливого до інновацій інституційного середовища шляхом 

подолання «інституційних пасток» у розвитку суспільства й держави, 

детінізації та дебюрократизації економічної діяльності, зниження 

трансакційних витрат за рахунок усунення їхньої корупційної складової. 

Основні наукові результати розділу опубліковані в працях автора [44; 45; 

48; 49; 56; 59]. 
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ВИСНОВКИ  

 
У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і запропоновано 

вирішення науково-практичного завдання примноження результативності 

функціонування та розвитку сучасних економічних систем і підвищення 

ефективності економічної системи України. В результаті проведеного 

дослідження сформульовано такі висновки: 

1. Посилення нестійкості сучасного світогосподарського розвитку, 

поглиблення глобальних кризових процесів, загострення соціальних та 

екологічних проблем зумовлюють необхідність інноваційної модернізації 

національних економік, зміцнення їхньої конкурентоспроможності та 

прискорення ринкових реформ, спрямованих на підвищення добробуту 

населення. Поява якісно нових викликів і загроз актуалізує проблематику 

сутності, основних чинників і критеріїв оцінювання ефективності 

функціонування та розвитку сучасних економічних систем з метою 

обґрунтування стратегічних пріоритетів соціально-економічних перетворень в 

Україні. 

2. У процесі еволюції економічної думки розвинулися й збагатилися 

наукові погляди на сутність і характерні ознаки економічних систем. 

Усвідомлення нелінійності й багатовекторності національного та глобального 

соціально-економічного розвитку уможливлює трактування сучасних 

економічних систем як змішаних, трансформаційних економік, характерними 

ознаками яких є складність, відкритість, динамічна нерівновага та нестійкість. 

Цільовою метою таких систем є забезпечення сталого розвитку, функціональне 

їх призначення пов’язано із задоволенням людських потреб за умов 

обмеженості ресурсів, упорядкування їх потребує певного інституційно-

організаційного забезпечення, а зовнішньоекономічне позиціонування 

пов’язано з інтеграцією до мінливого світогосподарського середовища. 

3. Комплексний аналіз ефективності функціонування та розвитку 
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сучасних економічних систем передбачає поєднання сформованих у науковій 

літературі підходів до трактування економічної ефективності, а саме: 

ортодоксального підходу, прихильники якого трактують економічну 

ефективність у значенні кількісної результативності використання економічних 

ресурсів, і неортодоксального, праксеологічного підходу, прихильники якого 

аналізують економічну ефективність з позицій якісної результативності 

діяльності суб’єктів господарювання, зокрема, досягнення окресленої мети. 

4. Визначення основних чинників підвищення ефективності сучасних 

економічних систем потребує врахування методологічних здобутків 

неоінституційної теорії в частині дослідження сутності та структури 

інституційної системи суспільства, передумов, рушійних сил і наслідків 

інституційних змін, ролі та значення позаекономічних (історичних, 

національних, культурних, психологічних) факторів підвищення 

результативності функціонування та розвитку національних економік, 

оцінювання економічних взаємодій з погляду здійснення не лише 

трансформаційних, але й трансакційних витрат. 

5. Ефективність сучасних економічних систем як складне і 

багатоаспектне поняття характеризує якісну і кількісну результативність їх 

функціонування та розвитку, що виявляється в коеволюції з природним і 

соціальним середовищем з урахуванням задоволення потреб як нинішніх, так і 

майбутніх поколінь на основі раціонального використання наявних ресурсів та 

інституційно-організаційного забезпечення інноваційних перетворень, що 

забезпечують підвищення глобальної конкурентоспроможності національних 

економік. 

6. Основними критеріями ефективності сучасних економічних систем є 

цільовий (забезпечення сталого розвитку); функціональний (раціональне 

використання ресурсів); інституційний (впровадження прогресивних 

інноваційних змін) та зовнішньоекономічний (успішна інтеграція до 

глобального простору). Зазначеним критеріям відповідають соціально-

економічний, ресурсно-витратний, інституційний та адаптаційний методичні 
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підходи до оцінювання ефективності функціонування та розвитку національних 

економік і відповідні їм кількісні і якісні показники (стійкий економічний 

добробут, «зелений» ВВП, Індекс розвитку людського потенціалу, Індекс 

сталого розвитку, енергоефективність економіки, продуктивність праці, Індекс 

економічної свободи, Індекс легкості ведення бізнесу, Індекс сприйняття 

корупції, Індекс глобальної конкурентоспроможності та ін.). 

7. Компаративний економіко-статистичний аналіз результативності 

ринкових трансформацій у постсоціалістичних країнах за складовими Індексу 

процвітання, ВВП за ПКС на одну особу та субіндексу «Інституції» Індексу 

глобальної конкурентоспроможності ВЕФ за 2007 і 2015 рр. дозволив 

виокремити чотири кластери країн, згрупованих за динамікою покращання 

соціально-економічної ефективності їхніх господарських систем (країни-лідери; 

країни, що тяжіють до лідерів; країни, що тяжіють до аутсайдерів; країни-

аутсайдери), виявити щільний зв’язок між якістю інституційних перетворень і 

соціально-економічною ефективністю національних економік та довести 

першочерговість подальших інституційних змін економіки України. 

8. Підвищення ефективності економічної системи України потребує 

якісних інституційних змін, врахування значного впливу позаекономічних 

чинників на результативність функціонування та розвитку національної 

економіки. Йдеться про забезпечення чіткої специфікації прав власності, 

цільового використання бюджет-них коштів, захисту основних особистих та 

майнових прав фізичних і юридичних осіб, дієвості правової системи 

врегулювання суперечок між суб’єктами господарювання, транспарентності 

органів державної влади та місцевого самоуправління. 

9. Основними напрямами підвищення ефективності функціонування та 

розвитку економічної системи України є такі: реалізація цілей сталого 

соціально-економічного розвитку, підвищення ефективності використання 

наявних ресурсів, забезпечення зростання продуктивності праці та 

енергоефективності економіки, детінізації й деіллегалізації економічних 

процесів, створення сприятливого до інновацій інституційного середовища. 
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Подальше реформування національної економіки відповідно до окреслених 

напрямів матиме своїм результатом забезпечення глобальної 

конкурентоспроможності національної економіки та поліпшення якості життя 

населення. 
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Додаток А 

Таблиця А 

Теоретико-методологічні засади дослідження різнорівневих  
економічних систем представниками основних шкіл та напрямів  

світової економічної думки 
Школа, напрям 
економічної 

думки 

Основні 
представники 

Теоретико-методологічні засади дослідження  
економічної системи 

Меркантилізм 
(XV – XVIII ст.)  
 

В. Стаффорд, 
Г. Скаруффі, 
Т. Мен, 
П. Буагільбер, 
А. Монкретьєн 
та ін. 

Дослідження економічної системи через призму участі 
національних економік в міжнародній торгівлі як суб’єктів 
міжнародних економічних відносин. Акцентування уваги 
на сфері обігу, обґрунтування важливої ролі держави в 
забезпеченні міжнародної конкурентоспроможності 
національних економік  

Класична 
політекономія 
(XVIII– поч. 
XIX ст.) 

А. Сміт, 
Д. Рікардо, 
Т. Мальтус, 
Ж. Б. Сей, 
Дж. С. Міль та ін. 

Аналіз ринкової економічної системи як ефективної 
структури, здатної до саморегулювання і саморозвитку. 
Акцентування уваги на дії «невидимої руки ринку», 
заперечення державного втручання в ринкову економіку, 
обґрунтування  концепції економічного лібералізму 

Німецька 
історична школа 
(XIX-XX ст.) 

Ф. Ліст, В. Рошер, 
Б. Гільдебранд, 
К. Кніс, 
Г. Шмоллер,  
М. Вебер та ін. 

Дослідження економічної системи у конкретно-
історичному, національному контексті як відображення 
соціальних та суспільних реалій, пов’язаних з процесом 
створення матеріальних, інституційних та культурних 
передумов для соціально-економічного  розвитку 

Марксизм 
(XIX-XX ст.)  

К. Маркс та його 
послідовники  
 

Аналіз економічної системи крізь призму формаційного 
підходу як діалектичної єдності продуктивних сил та 
виробничих відносин. Акцентування уваги на 
суперечностях та тенденціях розвитку системи 
капіталістичних соціально-економічних відносин 

Неокласична 
економічна 
теорія  
(XIX-XXI ст.) 

А. Маршал, 
Дж. Б. Кларк, 
В. Парето та ін. 

Мікрорівнений аналіз економічної системи через призму 
методологічного індивідуалізму та лібералізму. 
Акцентування уваги на ефективності конкурентної 
ринкової економіки, в центрі якої знаходиться 
підприємець, успішна діяльність якого визначає його 
власний та суспільний добробут 

Кейнсіанство 
(XX-XXI ст.) 

Дж. М. Кейнс, 
Е. Хансен, 
Дж. Хікс, 
П. Семюелсон, 
Р. Харрод, 
Дж. Робінсон  
та ін.  

Макрорівневий аналіз економічної системи, 
підпорядкований вирішенню проблеми відновлення 
макроекономічної рівноваги шляхом стимулювання 
сукупного попиту. Акцентування уваги на важливій ролі 
держави в забезпеченні ефективності функціонування 
ринкової економіки 

Інституціо-
налізм 
(XX-XXI ст.)  
 

Т. Веблен, 
Дж. Коммонс, 
Дж. Гелбрейт, 
Д. Белл,  
Е. Тоффлер, 
Р. Коуз, 
Дж. Б'юкенен, 
Д. Норт та ін.  

Аналіз економічних систем з позицій широкого 
міждисциплінарного підходу, з урахуванням культурних, 
політичних національних, історичних чинників 
господарського розвитку, акцентування уваги на 
інституційній структурі, інституційній динаміці та 
ефективності національних економік 

Складено автором. 
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Додаток Б 

Таблиця Б 

Тлумачення поняття економічної системи у  
сучасній економічній науці 

 
Автор, джерело Тлумачення (визначення) 

В. Базилевич 
Економічна теорія: Політекономія: Підручник / 
За ред. В. Д. Базилевича. – 3-тє вид., перероб. і 
доп. – К.: Знання-Прес, 2004. – С.68. 

Економічна система – це сукупність взаємопов'язаних і 
відповідним чином упорядкованих елементів економіки, 
що утворюють певну цілісність, економічну структуру 
суспільства 

Г. Башнянин 
Башнянин Г. І., Шевчук Є. С. та ін. Політична 
економія. Навчальний посібник / За редакцією 
д.е.н., проф. Г. І. Башнянина і к.е.н., доц. 
Є. С. Шевчук. 4-те вид., перероблене 
виправлене. – Львів: ''Новий Світ – 2000'', 
2005., - С.36-41. 

Економічна система – це компонента суспільного ладу 
поруч із політичним правлінням, наукою і культурою, 
релігією та мораллю, тощо.  
Економічна система – це сукупність всіх видів 
економічної діяльності людей (механізмів, інститутів 
функціонування, регулювання національної економіки) у 
процесі виробництва, обміну, розподілу і споживання 
товарів і послуг, а також у процесі регулювання такої 
діяльності 

З. Ватаманюк 
Ватаманюк З., Панчишин С., Ватаманюк О. 
Вступ до економічної теорії. Курс лекцій. 
Частина 1. – Львів: ''Новий Світ – 2000'' 2005. – 
С.11-12. 

Економічна система – це спосіб організації економіки, 
сукупність взаємопов'язаних і відповідно впорядкованих її 
структурних елементів (галузей, підприємств, 
господарських суб'єктів та людей, що стоять за ними), які 
визначають взаємозв'язки між виробниками та 
споживачами благ і послуг 

Т. Гайдай 
Гайдай Т. В.Парадигма інституціоналізму: 
методологічний контекст : монографія / Т. В. 
Гайдай; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К. : 
ВПЦ "Київ. ун-т", 2008. – С.186 

Система виробництва, розподілу, обміну та споживання 
товарів і послуг 

А. Гальчинський, П. Єщенко, Ю . Палкін 
Основи економічної теорії : підруч . для 
підготовки мол . спеціалістів / [А. С. 
Гальчинський, П. С. Єщенко, Ю. І. Палкін]. – 
К.: Вища шк., 1995. – С. 54. 

Економічна система суспільства – це одна з підсистем 
суспільства, яка інтегрує в собі сукупність усіх 
компонентів економіки, природне середовище та 
виробничі відносини 

Н. Гражевська 
Гражевська Н. І. Управління складними 
соціально-економічними системами в контексті 
синергетичної парадигми / Н. І. Гражевська // 
Вища школа. – 2008. – №3. – С. 62 – 70. 

Економічна система – це складна, організаційно 
неоднорідна, квазістаціонарна, здатна до самоорганізації 
та саморозвитку, історична та людинорозмірна цілісність 

П. Єщенко, Т. Гайдай  
Єщенко П., Гайдай Т. Оновлення методології 
економічної теорії – веління часу // Економіка 
України. – 2010. – № 11. – С.84. 

Сукупність процесів, пов’язаних з розподілом обмежених 
ресурсів між господарюючими суб’єктами задля 
задоволення їхніх економічних потреб 

Б. Кульчицький  
Економічні системи: монографія. Т. 1 / [за ред. 
Г. І. Башнянина]. – Львів: ЛКА, 2006. – С. 71. 

Економічна система – це складне системне утворення, що 
пронизує усі сфери життєдіяльності суспільства і, 
поєднуючи чинники виробництва з урахуванням панівних 
цінностей і, відповідно, форм власності, забезпечує 
створення матеріальних і духовних благ і на цій основі – 
самовідтворення суспільства 

С. Мочерний 
Мочерний С. В. Політична економія: Навч. пос. 
– К.: Знання-Прес, 2002. – С.57. 

Економічна система – це комплекс взаємодіючих 
підсистем, елементів та сукупність економічних зв'язків 
між ними, внаслідок чого виникають закони розвитку та 
функціонування даної системи, що надають їй цілісності 
та організованості, посилюють ефективність у інтересах 
досягнення спільної мети, втіленої в основному 
економічному законі 
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П. Леоненко, О. Черепніна 
Леоненко П. М. Сучасні економічні системи / 
П. М. Леоненко, О. І. Черепніна . – К.: Знання, 
2006. – С. 69. 

Економічна система –це сукупність усіх економічних 
процесів, що функціонують у суспільстві на основі 
притаманних йому відносин власності й організаційно 
правових норм тощо 

А. Чухно 
Основи економічної теорії: Підручник / 
А. А. Чухно, П. С. Єщенко, Г. Н. Климко та ін.; 
За ред. А. А. Чухна. – К.: Вища шк., 2001. – С. 
152. 

Економічна система – це надзвичайно складна категорія, 
що має розгалужену структуру, систему законів її 
функціонування і розвитку. Економічна система – 
надзвичайно складне утворення, яке охоплює продуктивні 
сили і виробничі відносини, тобто спосіб виробництва на 
певному етапі розвитку 

В. Пікалов  
Пікалов В.Л. Проблеми феномену стійкого 
розвитку соціально-економічних систем в 
умовах глобалізації // Європейський вектор 
економічного розвитку. – 2011. – № 2. – С. 126. 

Сукупність економічних суб’єктів (держава, підприємства, 
домогосподарства) 

Ф. Прайор 
Pryor F. L. A 
GuidebooktotheComparativeStudyofEconomicSys
tems / F. L. Pryor. – EnglewoodCliffs : Prentice-
Hall, 1985. – Р.15  

Економічна система охоплює частину політичних, 
соціальних, економічних інституцій та організацій, що 
визначають майнові відносини у певному суспільстві і які 
безпосередньо чи опосередковано впливають на 
споживання, розподіл, обмін і виробництво товарів та 
послуг 

Г. С. Петерс 
EinführungindieTheoriederWirtschaftssysteme 
/[von H. R. Peters]. – München: Oldenbourg, 
1993. – Р. 10  

Економічна система охоплює, крім економічних суб’єктів 
та їхнього контролю над споживчими та виробничими 
ресурсами, також економічні принципи порядку, 
механізми та правила, які пов’язані зі спільним 
економічним управлінням та системою координації, що 
вирівнює економічні взаємодії між економічними 
суб’єктами на раціональне зменшення дефіциту товарів й 
оптимальне задоволення матеріальних потреб 

Дж. Габурро 
Ethicsandeconomics: catholicthinkersinthe 20th 
century / [ed. ByGaburro G]. – Heidelberg: 
Physica-Verl 1997. – С.109. 

Економічна система – вся діяльність індивіда та робота 
соціальної влади, яка спрямована на координацію цілей 
індивіда для суспільного блага на законодавчо – 
політичній основі 

С. Розфільд 
Rosefielde S. ComparativeEconomicSystems: 
culture, wealthandpowerinthe 21st century / 
S. Rosefielde. – Wiley-Blackwell, 2002. – С.8. 

Економічна система є набором саморегульованих і 
культурно-регульованих родів діяльності, які спрямовані 
на пошук корисності за допомогою добровільного обміну 
обмеженими ресурсами, а також взаємних або 
односторонніх зобов’язань 

В. Стрік 
Wolfgang Streek.From National Corporatism to 
Transitional Pluralism.NotreDame, Indiana; 
KellogInstitute, 2011  

Спосіб організації господарської життєдіяльності людей, 
сукупність економічних ланок і процесів, пов'язаних з 
використанням обмежених ресурсів з метою задоволення 
існуючих потреб у товарах і послугах 

Е. Гарнсей та Дж. Макглейд 
Complexityandco-evolution: 
continuityandchangeinsocio-economicsystems / 
[ed. by E. Garnseyand J. McGlade]. – Cheltenham 
: EdwardElgarPublishingLimited, 2006. – С. 3-4. 

Економічна система – соціоекономічна єдність на основі 
чотирьох властивостей: неможливість маніпулювання 
нею, необхідність вивчення її в цілому, розподілений 
характер інформації та самоорганізація 

Складено автором. 
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Додаток В 

Таблиця В 

Основні підходи до типологізації економічних систем у сучасній 
економічній науці 

Автор, джерело Критерій типологізації Типологізація 

Р. Макконнелл і С. Л. Брю 
Макконнелл К.Р., Брю С.Л. 
Экономикс: Принципы, 
проблемы и политика:В 2 т. 
:Пер. с англ. 13-го изд. : Учеб. 
— Т.1. — М.: ИНФРА-М, 2001. 
— [974] c. 

Форма власності на 
засоби виробництва та 
спосіб координації і 
управління 
економічною діяльністю 

- чистий капіталізм, або капіталізм 
вільної конкуренції; 

- командна економіка, або комунізм;  
- змішані системи, які об'єднують 
риси як чистого капіталізму, так і 
командної економіки 

Я.Кульчицький 
Кульчицький Я.В. Сучасні 
економічні системи в умовах 
екологізації та глобалізації 
(теоретико-методологічні 
засади порівняння) : 
монографія / Я.В. 
Кульчицький. – Львів :  
Вид-во "Ліга-Прес", 2011. – 
С.97-98 

Співвідношення 
міського і сільського 
населення 

- аграрні економіки;  
- квазііндустріальні економіки; 
- індустріальні економіки; 
- квазіінформаційні економіки;  
- інформаційні економіки; 
- постінформаційні економіки 

Співвідношення джерел 
ВВП 

- економічні системи переважно 
сировинного спрямування;  

- економічні системи переважно 
аграрного спрямування;  

- економічні системи переважно 
промислового спрямування; 

- економічні системи переважно 
"обслуговуючого" спрямування; 

- економічні системи переважно 
інформаційного спрямування 

Н. Гражевська 
Гражевська Н.І. Еволюція 
сучасних економічних систем : 
навч. посіб. / Н.І. Гражевська. – 
К. : Вид-во "Знання", 2011. – 
С.65 

Сутність та динаміка 
розвитку економічних 
відносин та процесів 

- ідеальні, статичні економічні 
системи (традиційна, ринкова, 
командна економіки); 

- реальні, динамічні економічні 
системи (трансформаційні, в т.ч. 
змішані та транзитивні економіки) 

В. Баумоль, Р. Літан, С. 
Шрамм 
Baumol, W.J., Litan, R.E., 
Schramm, C.J. (2007). Good 
Capitalism, Bad Capitalism, 
andthe Economicsof 
GrowthandProsperity. Yale: 
YaleUniversityPress. Р.60-61 

Співвідношення 
ринкових та державних 
механізмів регулювання 
економіки 

- державно керований капіталізм; 
- олігархічний капіталізм; 
- капіталізм великих фірм;  
- підприємницький капіталізм 

П. Леоненко та  
О. Черепніна 
Леоненко П.М., Черепніна О.І. 
Сучасні економічні системи: 
Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. 
– С.86 

Спосіб координації та 
управління економічною 
діяльністю  

- ринкові економічні системи; 
- економічні системи 
централізованого управління  
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Продовж. додатка В 

Р.Карсон 
Carson R. Comparative 
Economic Systems. – 2nd ed. – 
Armonk, N.Y., London: M.E.  

Право власності - централізовано-адміністративна 
(командна) економічна система; 

- децентралізовано-адміністративна 
(марксистська)  

Sharpe, 1997. – Vol. 1. – Р. 193 
(269 p.) 

 - економічна система; 
- ринковий соціалізм 

П.Холл та Д.Соскайс 
Varietiesof Capitalism: 
TheInstitutional Foundationsof 
Comparative Advantage / Ed. By 
P.Halland D.Soskice. – N.Y., 
Oxford: Oxford University Press, 
2001. – Р.19 (540 p.) 

Спосіб координації 
економічних взаємодій 

- ліберальна ринкова економіка; 
- узгоджена ринкова економіка; 
- "проміжний" тип капіталізму 

Б.Еббінгхаус та Ф.Манов 
Comparing Welfare Capitalism. 
Social Policyand Political 
Economyin Europe, Japanandthe 
USA / Ed. By B.Ebbinghausand 
Ph.Manow. - London: Routledge, 
2001. – Р. 5-6 (284 p.) 

Специфіка виробничих 
систем, менеджменту і 
трудових відносин, 
набуття кваліфікації і 
працевлаштування 

- врегульована ринкова економіка; 
- неврегульована ринкова економіка 
 

Складено автором. 



 214
Додаток Д 

Таблиця  Д 

Трактування та обчислення економічної ефективності 
в сучасній науковій літературі 

Автор, джерело Вид 
економічної 
ефективності 

Трактування Показник 

Базилевич В.Д.  
Економічна теорія: 
Політекономія: 
Підручник / За ред. 
В.Д. Базилевича. – К.: 
Знання-Прес, 2001. – 
С. 116-117 

Ефективність 
суспільного 
виробництва 

Визначається як 
співвідношення 
"результати-
витрати" 

.
Витрати
РезультатитьЕфективніс =

Таранюк Л.М., 
Шаповал А.І. 
(Таранюк Л.М., 
Шаповал А.І. 
Особливості визначе-
ння ефективності вико-
ристання ресурсів на 
підприємстві в умовах 
перехідної економіки // 
Механізм регулювання 
економіки, 2008.– № 3, 
– Т. 2. – С.123-131 

Економічна 
ефективність 
використання 
будь-яких 
ресурсів 

Оцінка зміни 
кінцевих резуль-
татів виробництва 
продукту чи блага 

( )
.

витратиРесурси
РезультатитьЕфективніс =

 

Балабанов В. С. 
(Балабанов В. С. 
Интенсивный тип 
воспроизводства в 
сельском хозяйстве / 
Балабанов В. С. М. : 
Наука, 1985. – С. 143.) 

Безпосередня 
економічна 
ефективність 

Збільшення 
виробництва 
продукції (в нату-
ральному і грошо-
вому вимірниках) 
з найменшими 
витратами в резу-
льтаті інтенсифі-
кації певного 
процесу

,otn ЕЕЕ −=   
де tЕ , оЕ , – результат 
відповідно до і після 
здійснення інтенсифікації 
певного процесу 

Павлишенко М. 
(Павлишенко М. М. 
Госпрозрахунок як 
основа ринкової 
економіки / М. М. 
Павлишенко // 
Економіка АПК. – 
2006. – №5. – С. 70–79) 

Госпрозрахунк
ова економічна 
ефективність 

Співвідношення 
прибутку госпроз-
рахункового під-
приємства в 
поточних цінах по 
відношенню до 
сукупних вироб-
ничих фондів 

Ф
ПЕ = ,  

де П – прибуток 
госпрозрахункового 
підприємства в поточних 
цінах; 
Ф – сукупні виробничі 
фонди. 

Морозов Н. М. 
(Морозов Н. М. 
Экономическая 
эффективность 
комплексной 
механизации и  

Порівняльна 
ефективність 
різних варіан-
тів здійснення 
капіталовкла-
день 

Найбільш раціо-
нальний варіант 
вибору еконо-
мічної поведінки 
з урахуванням 
потенційної 

12

21

КК
ССЕ

−
−

= , 

де Е  – коефіцієнт 
порівняльної ефективності 
капіталовкладень;  
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Продовж. додатка Д

автоматизации / 
Морозов Н.М. – М., 
Россельхозиздат, 1976. 
– 77 с.) 

 доходності 
проекту 

21,СС – собівартість 
виробництва продукції за 
різними методами 
здійснення технологічного 
процесу;  

21,КК – сума капітальних 
вкладень за варіантами

Мартиновський В.С., 
Сьоміна Ю.О. 
(Мартиновський В.С., 
Сьоміна Ю.О. 
Методика розрахунку 
економічної 
ефективності на 
підприємствах // 
Економіка харчової 
промисловості. 2014. – 
№ 3. – С.20-22. 

Узагальнюючи
й показник 
ефективності 
застосовуваних 
ресурсів (на 
мікрорівні) 

Показник раціо-
нальних витрат на 
одиницю товарної 
продукції, що 
характеризує 
рівень поточних 
витрат на вироб-
ництво (собі-
вартості виготов-
лення певних 
виробів) 

Езр = Р/ П + (Фос+Фоб)/ Кпвп, 
де Езр – ефективність 
застосовуваних ресурсів; 
Р – госпрозрахункова 
чиста продукція за 
зіставленими цінами 
(обсяг реалізованої у 
розрахунковому році 
продукції за вирахуванням 
матеріальнихвитрат, плати 
за ресурси, проценту за 
кредит); 
П — чисельність 
працюючих на 
підприємстві; 
Фос – середньорічний 
обсяг виробничих 
основних фондів за 
відновною вартістю; 
Фоб – вартість оборотних 
фондів підприємства; 
Кпвп – коефіцієнт повних 
витрат праці (визначається 
відношенням чисельності 
працюючих у сфері 
матеріального 
виробництва до обсягу 
утвореного доходу) 
 

Складено автором. 
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Додаток Е 

Таблиця Е 

Показники ефективності господарської діяльності на мікрорівні 

Назва показника Суть (характеристика) Спосіб обчислення (формула) 
Фондовіддача  Відображає результатив-

ність використання основ-
них виробничих фондів.  

ФВ = Вартість виробленої 
продукції/ Вартість основних 
фондів 

Продуктивність праці  Відображає результа-
тивність використання 
робочої сили 

ПП= Обсяг виробленої продукції/ 
чисельність працівників 

Трудомісткість  Відображає вартість 
витрат живої праці на 
виробництво одиниці 
продукції 

ТМ = Вартість затрат живої 
праці/Вартість продукції 

Фондомісткість  Відображає вартість 
витрат виробничих фондів 
на одиницю виробленої 
продукції 

ФМ = Вартість основних 
фондів/Вартість вробленої 
продукції 

Матеріаловіддача  Відображає 
результативність 
використання 
матеріальних ресурсів  

МВ = Вартість продукції/Вартість 
матеріалів 

Матеріаломісткість  Відображає вартість 
витрат  матеріальних 
ресурсів на одиницю 
виробленої продукції 

ММ = Вартість матеріалів/Вартість 
продукції 

Капіталомісткість  Відображає витрати 
капітальних вкладень на 
одиницю виробленої 
продукції 

КМ = обсяг капіталовкла-
день/обсяг виробленої продукції 

Рентабельність Відображає ступінь 
прибутковості 
виробництва певної 
продукції 

Р = прибуток від реалізації 
/собівартість продукції 
 

Коефіцієнт 
використання 
виробничих 
потужностей 

Відображає 
результативність 
використання виробничих 
потужностей 

КВП = обсяг випуску / виробничі 
потужності 

Коефіцієнт 
ефективності реклами й 
засобів стимулювання 
збуту  

Відображає 
результативність реклами 
й засобів стимулювання 
збуту 

КЕР = приріст прибутку від 
реалізації товарів / приріст витрат 
на рекламу й стимулювання збуту  
 

Джерело: розроблено автором на основі: Економічна теорія: Політекономія: Підручник / за 
ред. В.Д. Базилевича; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — 9-те вид., доповн. — К.: Знання, 
2014. — 710 с.; Економічна діагностика: конспект лекцій / укладач : . Б. Дегтярьова. – Суми 
: Сумський державний університет, 2012. – 112 с.; Кривов'язюк І. B. Економічна 
діагностика [текст]: навч. посіб. / І. В. Кривов'язюк. – К.: Центр учбової літератури, 2013. 
– 456 с. 
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Додаток Ж 

Таблиця Ж 

Визначення поняття «трансакційні витрати» вітчизняними та 
зарубіжними дослідниками 

Автор, джерело Визначення трансакційних витрат 
Ерроу К. 
Возможность и пределы рынка как механизма 
распределения ресурсов // THESIS. —1993. — Т. 1. — 
Вып. 2. — С. 53 

Трансакційні витрати — це витрати 
експлуатації економічної системи 

Олейник А. 
Институциональнаяекономика: учебник / А. Олейник, 
Р. Нуреева; подобщ. редакцией А. Олейника. – М.: 
ИНФРА – М., 2005. – 704 с. 

Трансакційні витрати — це витрати на 
передачу прав власності. Вони мають 
місце при ринковій взаємодії між 
фірмами та окремими індивідами  

Норт Д. 
Институты, институциональныеизменения и 
функционированиеэкономики. — М., 1997. — С. 45 

Трансакційні витрати «складаються із 
витрат оцінки корисностей об'єкта 
обміну та витрат забезпечення прав і 
примусу до їх дотримання»; вони 
зумовлені характером виробничих 
відносин  

Демсетц Г. 
Demsetz Н. The Firmin Economic Theory: A Quiet 
Revolution // American Economic Review. — 1997. — 
Vol. 87. — № 2. — P. 425 

Трансакційні витрати — витрати будь-
якої діяльності, пов'язані з 
використанням цінового механізму  

Мілгром П., Робертс Дж. 
Милгром П. Экономика, организация и менеджмент: в 
2 т. / П. Милгром, , Дж. Робертс // СПб. : Экон. шк., 
1999. — Т. 1. — С. 472 

Трансакційні витрати – витрати, що 
виникають унаслідок неефективності 
спільних рішень, планів, договорів, що 
укладаються, і створених структур; 
неефективних реакцій на умови, які 
змінилися; неефективного захисту угод  

Шастіко А. 
Шастіко А. Новая институциональная экономическая 
теория / А Шастико. – М.: Экономический факультет 
МГУ, ТЕИС, 2002. – С. 551 (591с.) 

Трансакційні витрати – це відносна 
цінність ресурсів, які використовуються 
для планування, адаптації та контролю 
за виконанням задач у різних 
структурах, які впорядковують 
відносини між економічними агентам, 
що обмінюються правами власності  

Менар К. 
Менар К. Экономика организаций. – М., 1996. – С. 29 

Трансакційні витрати — витрати 
функціонування системи обміну або, 
кажучи точніше, в межах ринкової 
економіки витрати використання ринку, 
щоб забезпечити розміщення ресурсів і 
передати права власності 

Прутська О. 
Прутська О.). Інституціоналізм і проблеми економічної 
поведінки в перехідній економіці. — К., 2003. — С. 74 

Трансакційні витрати — витрати 
економічної взаємодії, в яких би формах 
вона не здійснювалася 

Архієреєв С. 
Архиереев С. Трансакционная архитектоника и 
институциональные преобразования трансакционного 
сектора // Институциональная архитектоника и 
динамика экономических преобразований / Под. ред. 
А.А. Гриценко. — X., 2008. — С. 473. 

Трансакційні витрати — сукупність 
втрат, що виникають під час обміну 
правами власності, і затрат, спрямованих 
на зменшення цих втрат 

Джерело: розроблено автором. 
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Додаток З 

Таблиця З 
Показники ВВП країн світу, 2016 р. 

Країна ВВП 
номінальний,  

$ млн 

ВВП  
за ПКС,  
$ млн 

ВВП 
номінальний 
на 1 особу,  

$ млн 

ВВП за ПКС 
на 1 особу,  

$ млн 

Австралія 1256640 1188764 51671 48880 
Австрія 387299 415936 44172 47438 
Азербайджан 35686 167905 3647 17160 
Албанія 12144 34214 3997 11260 
Алжир 168318 609394 4166 15084 
Ангола 91939 187257 4558 9283 
Антигуа і Барбуда 1303 2171 13924 23199 
Аргентина 541748 879447 12344 20039 
Вірменія 10754 25560 3524 8377 
Афганістан 18395 64080 552 1922 
Багамскі о-ви 9047 9066 27640 27698 
Бангладеш 226760 628368 1452 4023 
Барбадос 4473 4804 15695 16856 
Бахрейн 31823 66369 22651 47241 
Білорусь 48126 165363 5063 17397 
Беліз 1770 3088 4658 8126 
Бельгія 470179 508598 41211 44578 
Бенін 8930 24312 831 2263 
Болгарія 50446 143102 7061 20029 
Болівія 35699 78351 3250 7133 
Боснія і Герцеговина 16532 42529 4281 11012 
Ботсвана 10948 36505 4907 16363 
Бразилія 1769601 3134892 8553 15151 
Бруней 10458 33733 23952 77259 
Буркіна-Фасо 12006 32985 615 1690 
Бурунді 2742 7892 247 711 
Бутан 2085 6432 2666 8225 
Вануату 773 685 2699 2392 
Великобританія 2649890 2787748 40699 42816 
Угорщина 117065 267618 11855 27101 
Венесуела 333715 479136 10755 15442 
Східний Тімор 1245 1442 987 1143 
В’єтнам 200493 592848 2163 6395 
Габон 14563 36218 8041 19998 
Гаїті 8259 19357 788 1846 
Гайана 3456 6093 4627 8158 
Гамбія 886 3387 471 1799 
Гана 42761 120786 1511 4267 
Гватемала 68389 132339 4228 8181 
Гвінея 6754 16084 522 1242 
Гвінея-Бісау 1168 2851 664 1621 
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ФРН 3494898 3979083 42530 48422 
Гондурас 20930 43185 2353 4856 
Гонконг (Китай) 316070 427388 43022 58174 
Гренада 1028 1511 9949 14623 
Греція 195878 290491 18040 26754 
Грузія 14463 37382 3887 10048 
Данія 302571 264837 52662 46094 
Демократична 
Республіка Конго 

42056 68691 511 835 

Джибуті 1894 3345 2237 3951 
Домініка 524 812 7104 11009 
Домініканська 
Республіка 

71457 160862 6737 15166 

Європейський Союз 16518723 19973035 32386 39159 
Єгипет 330159 1105039 3580 11982 
Замбія 20574 65174 1291 4090 
Зімбабве 14193 28326 997 1989 
Ізраїль 311739 297046 36137 34433 
Індія 2250990 8720514 1718 6657 
Індонезія 940953 3027827 3611 11620 
Йорданія 39453 86193 3989 8714 
Ірак 156323 596688 4098 15642 
Іран 412304 1459195 5166 18285 
Ірландія 307917 324298 64716 68159 
Ісландія 19444 16146 57593 47824 
Іспанія 1242356 1674019 26539 35760 
Італія 1852499 2220580 29875 35811 
Ємен 31326 75535 1140 2749 
Кабо-Верде 1684 3583 3170 6745 
Казахстан 128109 460692 7216 25950 
Камбоджа 19368 58939 1214 3694 
Камерун 30870 77237 1267 3171 
Канада 1532343 1674313 42047 45943 
Катар 156595 333936 59963 127870 
Кенія 69170 152735 1464 3232 
Кіпр 19931 29258 16532 24269 
Киргизстан 5794 21009 1012 3668 
Кірібаті 166 211 1464 1861 
Китай 11391619 21269017 8250 15404 
Колумбія 274135 690387 5592 14083 
Коморські о-ви 622 1259 772 1562 
Косово 6560 18487 3571 10064 
Коста-Ріка 57689 79256 11796 16207 
Кот-д’Івуар 34649 87120 1459 3670 
Куба 82775 234624 7365 20876 
Кувейт 110455 301059 25401 69235 
Лаос 13761 40962 1961 5836 
Латвія 27945 50867 14297 26024 
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Лесото 1806 6019 925 3082 
Ліберія 2168 3881 504 903 
Ліван 51815 85162 8307 13653 
Лівія 39389 90892 6169 14235 
Литва 42776 85790 14991 30065 
Ліхтенштейн 5113 3200 134776 84350 
Люксембург 60984 58741 105829 101937 
Маврикій 11740 25849 9290 20454 
Мавританія 4718 16710 1160 4108 
Мадагаскар 9740 37491 399 1535 
Макао (Китай) 44066 80765 68035 124695 
Македонія 10492 30127 5065 14545 
Малаві 5474 21227 325 1261 
Малайзія 302748 863770 9492 27082 
Малі 14103 35832 769 1954 
Мальдіви 3270 5407 8321 13760 
Мальта 10463 16317 24370 38004 
Марокко 108908 287533 3186 8411 
Маршаллові острова 188 175 3426 3189 
Мексика 1187053 2309497 9708 18888 
Мікронезія 325 306 3161 2977 
Мозамбік 12045 35313 456 1336 
Молдова 6650 18539 1872 5218 
Монголія 11164 36068 3574 11545 
М’янма 68277 311047 1256 5722 
Намібія 10183 27035 4381 11631 
Науру 180 180 15946 15946 
Непал 24067 74020 777 2389 
Нігер 7566 20266 365 978 
Нігерія 415080 1088938 2220 5824 
Нідерланди 769930 865908 45091 50712 
Нікарагуа 13413 33486 2142 5347 
Ніуе (Нова Зеландія) 10 10 6203 6203 
Нова Зеландія 169900 174845 35797 36839 
Норвегія 376268 364685 71631 69426 
Об’єднані Арабські 
Емірати 

375022 669679 38050 67946 

Оман 59675 173073 13114 38034 
Пакистан 271050 984205 1342 4872 
Палау (США) 296 272 13866 12742 
Панама 55227 93124 14478 24412 
Папуа - Нова Гвінея 19915 28022 2443 3438 
Парагвай 27323 64115 3986 9354 
Перу 180291 409853 5726 13016 
Польща 508857 1050948 13242 27349 
Португалія 204186 296491 19745 28670 
Пуерто-Ріко (США) 100852 125861 29029 36228 
Республіка Конго 9769 31157 2061 6572 
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Росія 1132739 3684643 7720 25112 
Руанда 8490 21921 735 1897 
Румунія 186514 441032 9439 22319 
Сальвадор 26610 54786 4081 8402 
Самоа 876 1046 4495 5367 
Санкт-Люсія 1439 2083 7737 11199 
Сан-Маріно 1556 1982 46748 59546 
Сан-Томе і Принсіпі 351 694 1777 3513 
Саудівська Аравія 618274 1720027 18864 52480 
Свазіленд 4357 11077 3894 9899 
Сент Вінсент і 
Гренадіни 

784 1243 7128 11301 

Пн. Корея 28000 40000 1115 1593 
Сейшельські о-ви 1419 2608 15234 28000 
Сенегал 15197 38919 1027 2630 
Сент-Кітс і Невіс 945 1458 17194 26528 
Сербія 37755 101458 5335 14338 
Сінгапур 296642 484951 52903 86486 
Сирія 77460 121397 4507 7064 
Словаччина 91392 166185 16843 30626 
Словенія 44122 63964 21375 30987 
Соломонові о-ви 840 1146 1308 1785 
Сомалі 5800 4431 524 400 
Судан 65691 179506 1595 4359 
Суринам 5939 10030 10965 18518 
США 18561930 18562129 57065 57065 
С’єрра-Леоне 4563 9881 645 1396 
Таджикистан 6612 23306 773 2726 
Таїланд 409754 1152421 6013 16911 
Тайвань 588334 1146810 25015 48760 
Танзанія 46695 150633 847 2731 
Того 4499 11558 630 1618 
Тонга 430 526 4165 5094 
Тринідад і Тобаго 22809 43570 16900 32282 
Тувалу 32 37 2920 3376 
Туніс 42388 126968 3751 11237 
Туркменістан 35398 93271 7450 19631 
Туреччина 755716 1665332 9597 21149 
Уганда 25613 79884 695 2167 
Узбекистан 66797 187947 2115 5952 
Україна 83550 347885 1960 8162 
Уругвай 54374 73463 15624 21109 
Фіджі 4556 8374 4978 9149 
Філіппіни 369188 811726 3565 7839 
Фінляндія 239186 229950 43462 41784 
Франція 2488284 2736717 37226 40943 
Хорватія 49855 94237 11897 22487 
ЦАР 1782 3206 357 641 
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Чад 10441 30587 720 2110 
Чорногорія 4242 10613 6822 17068 
Чехія 193535 350861 18306 33186 
Чилі 234903 436135 12913 23974 
Швейцарія 651770 493126 77581 58698 
Швеція 517440 498130 51914 49977 
Шрі-Ланка 82239 237791 3879 11215 
Еквадор 99118 182420 5952 10954 
Екваторіальна 
Гвінея 

11638 25386 9520 20767 

Еритрея 5352 9169 912 1562 
Естонія 23476 38699 17840 29408 
Ефіопія 69218 174742 676 1707 
ПАР 326541 742461 5841 13280 
Пд.Корея 1404380 1916439 27578 37633 
Пд.Судан 13825 22880 1140 1886 
Ямайка 13779 25389 4639 8548 
Японія 4730300 4931877 37270 38858 
Розраховано на основі: WorldTradeOrganization: TheFutureofTrade: theChal-
lengesofConvergence [Electronicresource]. - Modeofaccess : 
https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/future_of_ trade_e.htm; UNCTAD: 
HandbookofStatistics 2017 [Electronicre-source]. - Modeofaccess : http://unctad.org/en/ 
pages/Publica- tionArchive.aspx?publicationid=2382; InternationalMonetaryFund: 
WorldEconomic Outlook : a SurveybytheStaffoftheInternationalMonetaryFund 
[Elec¬tronicresource]. - Modeofaccess : https://www.imf.org/external/ pubs/ft/weo/2015/01/ 
weodata/index.aspx. 
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Таблиця И 

Трактування поняття «національна економіка»  
в сучасній економічній літературі  

 
Автор, джерело Трактування поняття «національна 

економіка» 
Мочерний С.В. Економічний 
енциклопедичний словник: у 2 т. Т.1 / 
С.В. Мочерний, Я.С. Ларіна, О.А. Устенко, 
С.І. Юрій; За ред. С.В. Мочерного. – Львів: 
Світ, 2005. – С. 576  

Національна економіка: 1) система 
економічних відносин між людьми 
в процесі взаємодії з розвитком 
продуктивних сил у всіх сферах 
суспільного виробництва, цілісність 
якої в межах єдиної централізованої 
держави забезпечує і відповідний 
господарський механізм; 2) 
сукупність окремих галузей (в т.ч. 
комплексних), сфер народного 
господарства і регіонів, а також 
підприємств, фірм і компаній у 
процесі взаємодії, об’єднаних на 
основі національного поділу праці, 
відповідних економічних, в т. ч. 
товарно-грошових відносин і 
господарського механізму 

Золотогоров В.Г. Экономика: 
Энциклопедический словарь / 
В.Г. Золотогоров. – Мн.: Интерпрессерсис; 
Книжныйдом, 2003. – С.320 (720 с.) 

Национальная экономика – 
совокупность хозяйственных 
единиц (правительство, 
физическиелица, частные 
бесприбыльные организации, 
предприятия, фирмы, компании и 
т.п.), деятельность которых в 
преобладающей части 
осуществляется на экономической 
территории страны 
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Тищенко О. Структуризація національної 
економіки та теоретичні підходи до управління 
її регіональним розвитком / О.П. Тищенко // 
Ефективна економіка. – 2014. – № 1 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.economy.nayka.com.ua/top=18z=2081

Національна економіка – 
сукупність виробничих відносин, 
яким відповідає певний рівень 
розвитку продуктивних сил, тип 
економічної системи, характер 
суспільного відтворення, 
специфічний господарський 
механізм, рівень життя населення, 
власна інституційна система та 
національно-культурні особливості 

Старостіна А. Економічний зміст поняття 
національної економіки та її структури в 
умовах економічної нестабільності / 
А. Старостіна, Е. Прушківська // Економіст. – 
2013. – № 6. – С.29-32 

Національна економіка – система 
економічних відносин між 
суб’єктами господарювання (які є 
резидентами даної країни) з 
приводу виробництва, обміну, 
розподілу та споживання для 
реалізації своїх економічних 
інтересів 

Круш П.В. Національна економіка: Підручник 
/ За ред. проф., к.е.н. П.В. Круша. – 2-ге вид. – 
К.: Каравела; Піча Ю.В., 2008. – С. 8  

Національна економіка представляє 
собою економіку певної країни, що 
має ознаки економічної системи 
(загальне) та власні особливості і 
принципи розвитку (особливе), що 
проявляються в таких формах: 
економічний потенціал, структура 
господарського комплексу та 
галузей господарства, внутрішні 
чинники соціально-економічного 
розвитку, господарський механізм 
регулювання та координації та ін.  
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Тарасевич В.М. Національна економіка: навч. 
посіб. для студ. вищ. навч. закл. 
[В.В. Білоцерковець, О.О. Завгородня, 
В.К Лебедєва. та ін.]; за ред. В.М. Тарасевича. 
– К.: Центр учбової літератури, 2009. – С. 24  

Національна економіка є певною 
економічною системою країни в 
конкретних історичних умовах. 

Гринів Л.С.Національна економіка: Навч. 
посіб. / Л.С. Гринів, М.В. Кічурчак. – Львів: 
«Магнолія 2006», 2008 – С.16 (464 с.) 

Національна економіка – 
організаційно-економічна система 
взаємопов’язаних сфер 
господарської діяльності людей, 
якій властива технологічна та 
територіально-галузева 
пропорційність, обмежена 
державними кордонами. 

Шевчук Л.Т. Регіональна економіка / Л.Т. 
Шевчук. – К. : Знання, 2011. – 319 с. 

Національна економіка –
територіальне утворення, обмежене 
кордонами держави, де всі 
елементи та компоненти 
економічного життя - підприємства, 
заклади (зокрема, 
екстериторіальні), галузі, регіони 
функціонують як єдиний організм, 
спрямований на відтворення 
суспільного продукту і засобів його 
виробництва, а також умов 
життєдіяльності людини. 
Характеризуючи таке утворення, 
автори використовують 
поняття«національний комплекс», 
який, по суті, є синонімом поняття 
«національна економіка». 

Джерело: Складено автором. 
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Додаток П 

Таблиця П 

Динаміка Індексу сприйняття корупції окремих постсоціалістичних країн, 
2004–2016 рр.; абсолютні величини індексу за відповідний період 

 
Країна 2016 2015 2014 2013 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

1. Болгарія 41 41 43 41 3,6 3,8 3,6 4,1 4 4 4,1 
2. Естонія 70 70 69 68 6,5 6,6 6,6 6,5 6,7 6,4 5,5 
3. Латвія 57 55 55 53 4,3 4,5 5 4,8 4,7 4,2 4 
4. Литва 59 61 58 57 5 4,9 4,6 4,8 4,8 4,8 4,6 
5. Польща 62 62 61 60 5,3 5 4,6 4,2 3,7 3,4 3,5 
6. Росія 29 29 27 28 2,1 2,1 2,3 2,5 2,4 2,8 2,7 
7. Румунія 48 46 43 43 3,7 3,8 3,8 3,7 3,1 3 2,9 
8. Сербія 42 40 41 42 3,5 3,4 3,4 3 2,8 2,7 2,3 
9. Словаччина 51 51 50 47 4,3 4,5 5 4,9 4,7 4,3 4 
10. Словенія 61 60 58 57 6,4 6,6 6,7 6,6 6,4 6,1 5,9 
11. Угорщина 48 51 54 54 4,7 5,1 5,1 5,3 5,2 5 4,8 
12. Україна 29 27 26 25 2,4 2,2 2,5 2,8 2,6 2,2 2,3 
13. Хорватія 49 51 48 48 4,1 4,1 4,4 4,1 3,4 3,4 3,5 
14. Чехія 55 56 51 48 4,6 4,9 5,2 5,2 4,8 4,3 4,2 
Розраховано автором на основі: Corruption Perceptions Index – 2004, 2016 [Електронний 
ресурс]. Режим доступу: http://www.transparency.org/cpi2016/results. 
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Додаток Р 

Таблиця Р 

Оцінка розвиненості національної економічної системи України за 
міжнародними рейтинговими оцінками, 2010–2016 рр. 

 

Індекс Р (N)* 
Значення 

максимально досягнуте 
країнами для України 

Глобальний індекс миру 71 (158) 0,62 1,95 
Індекс економічної свободи 163 (185) 1,29 46,1 

Індекс глобальної 
конкурентоспроможності 73 (144) 6,95 2,30 
Індекс сприйняття корупції 144 (182) 100,0 26,0 
Індекс інноваційної здатності  0,99 0,59 
Індекс розвитку людського 

потенціалу 78 (187) 0,97 0,77 
Індекс свободи преси 116 (179) 82 55 
Індекс благополуччя 100 (151) 89 42 
Індекс народжуваності 197 (228) 91 33 

* Р – місце України у Рейтингу; N - загальна кількість країн 
Складено на основі: Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її 
регіонів: національна доповідь / за ред. акад. НАН України Е.М. Лібанової, акад. НААН М.А. 
Хвесика. – К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2014. – 776 с. 
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Додаток С 
 

Таблиця С 

Динаміка Валового внутрішнього продукту України, 1991–2016 рр. 
Рік ВВП,  

млрд грн 
ВВП,  

млрд дол. США 
ВВП за ПКС,  
млрд дол. США 

Рівень ВВП до 
попереднього  

року, % 
1991 - 24,343 460,103 - 
1992 0,050 21,459 318,309 90,1 
1993 1,535 33,866 277,653 85,8 
1994 12,038 36,755 219,007 77,1 
1995 54,516 37,009 196,427 87,8 
1996 81,519 44,559 180,309 90,0 
1997 93,365 50,152 177,572 97,0 
1998 102,593 41,883 176,240 98,1 
1999 130,442 31,581 178,575 111,8 
2000 170,070 31,262 193,472 105,9 
2001 204,190 38,009 216,141 109,2 
2002 225,810 42,393 231,177 105,2 
2003 267,344 50,133 258,266 109,6 
2004 345,113 64,888 296,623 112,1 
2005 441,452 86,183 315,569 102,7 
2006 544,153 107,753 349,893 107,3 
2007 720,731 142,719 388,751 107,9 
2008 948,056 180,116 405,232 102,3 
2009 913,345 117,227 346,506 85,2 
2010 1082,569 136,417 351,656 104,2 
2011 1302,079 163,423 378,532 105,2 
2012 1408,889 176,235 386,425 100,2 
2013 1451,876 177,834 392,619 101,9 
2014 1566,728 130,908 371,812 93,0 
2015 1979,458 90,524 341,489 90,0 
2016 2261,886 93,812 352,339 101,5 

Розраховано на основі даних Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. 
– Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/. 
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Додаток Т 

Таблиця Т 
 

Субіндекси блоку «Інституції» ІГК для України за 2007–2016 роки 

Показник 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Значення ІГК для України 3,9 4,0 4,1 4,0 3,9 4,0 4,1 4,1 4,1 4,0 
Стадія розвитку України 1 2 2 2 1-2 1-2 2 2 2 2 
Максимальне значення субіндексу 
блоку «Інституції» в рейтингу 

6,1 6,2 6,2 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,3 6,4 

Мінімальне значення субіндексу блоку 
«Інституції» в рейтингу 

2,7 2,9 3,1 2,9 3,0 2,9 2,9 2,3 2,8 2,8 

Значення субіндексу блоку«Інституції» 
для України 

3,1 3,1 3,3 3,1 3,0 3,0 3,1 3,0 3,0 3,1 

Значення субіндексів блоку 
«Інституції» для України: 

          

1.01. Права власності 3,4 3,1 3,3 2,9 2,6 2,7 2,7 2,5 2,7 2,9 
1.02. Захист інтелектуальної власності  2,7 2,7 2,6 2,6 2,6 2,7 2,5 2,7 3,1 
1.03. Відволікання державних коштів 3,5 3,2 3 2,5 2,2 2,3 2,5 2,4 2,4 2,7 
1.04. Суспільна довіра до політиків 1,9 1,8 2 2 1,9 2 2 2,2 2,4 2,8 
1.05. Незаконні виплати та хабарі     2,8 2,6 2,7 2,8 3 2,9 
1.06. Незалежність суддів 2,5 2,5 2,6 2,3 2 2,1 2,5 2,2 2 2,3 
1.07. Фаворитизм у рішеннях 
державних посадовців 

2,8 2,6 2,7 2,5 2,3 2,6 2,5 2,3 2,5 2,7 

1.08. Марнотратство державних витрат 2,4 2,6 2,9 2,6 2,1 2,3 2,2 1,9 1,9 1,9 
1.09. Тягар державного регулювання 2,5 2,7 2,9 2,7 2,6 2,5 2,4 2,6 2,9 3,3 
1.10. Ефективність правових рамок у 
врегулюванні суперечок 

 2,8 2,8 2,3 2,3 2,3 2,4 2,3 2,6 2,8 

1.11. Ефективність правових рамок в 
оскарженні регуляторних актів 

 2,8 2,8 2,2 2,3 2,4 2,4 2,2 2,3 2,6 

1.12. Прозорість політики державних 
органів 

 3,1 3,3 3,6 3,7 3,7 3,6 3,5 3,6 3,7 

1.13. Втрати бізнесу від загрози 
тероризму 

5,4 5,4 5,7 6,1 6 5,8 6,1 5,9 4,4 3,1 

1.14. Втрати бізнесу від злочинності та 
насильства 

4 4,4 4,9 5,3 5 4,6 5,4 5 3,9 3,4 

1.15. Організована злочинність 4,2 4,2 4,5 4,6 4,2 4,1 4,8 4,4 3,6 3,4 
1.16. Надійність роботи 
правоохоронних органів 

3,4 3,1 3,2 3,2 3 3 3 2,8 2,6 2,6 

1.17. Корпоративна етика 3,1 3,1 3,3 3,2 3 3 3,2 3,2 3,7 3,8 
1.18. Рівень стандартів аудиту та 
звітності 

3,5 3,5 3,7 3,7 3,5 3,5 3,8 3,7 3,7 3,6 

1.19. Ефективність корпоративного 
управління 

4,1 4,2 4,4 4,4 4,3 4,2 4 4,2 4,4 4,1 

1.20. Захист інтересів міноритарних 
акціонерів 

3 3,1 3,3 3 2,8 2,9 3 2,7 2,8 2,9 

1.21. Ступінь захисту інвесторів - - - - 4,7 4,7 4,7 4,7 4,3 4,8 
Джерело: складено автором на основі The Global Competitiveness Report [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : http://www.weforum.org. 
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Додаток У 

Таблиця У 
 

Інституційне забезпечення реформування  соціальної сфери в Україні 

Сфера регламентування Основні нормативно-правові документи, що регулюють відносини в 
конкретній сфері  

Соціальне 
забезпечення 

Закони України: 
«Про соціальні послуги», 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», 
«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи», 
«Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших 
громадян похилого віку в Україні», 
«Про соціальний захист дітей війни», 
«Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»«, 
«Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх 
сімей», 
«Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», 
«Про жертви нацистських переслідувань», 
«Про державну службу», 
«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», 
«Про пенсійне забезпечення», 
«Про наукову і науково-технічну діяльність», 
«Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», 
«Про зайнятість населення», 
«Про донорство крові та її компонентів», 
«Про соціальний захист дітей війни», 
«Про встановлення державної допомоги постраждалим учасникам 
масових акцій громадського протесту та членам їх сімей», 
«Про державну допомогу сім’ям з дітьми», 
«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», 
«Про протидію торгівлі людьми», 
«Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування». 
Порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім’ям 

Соціальні послуги 
інвалідам: 
реабілітація, соціальне 
забезпечення та 
утримання 

Закони України: 
«Про реабілітацію інвалідів в Україні», 
«Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», 
«Про гуманітарну допомогу». 
Постанови Кабінету Міністрів України (КМУ): 
«Про затвердження порядку надання інвалідам та дітям-інвалідам 
реабілітаційних послуг», 
«Про надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних послуг», 
«Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими 
засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих 
категорій населення, переліку таких засобів» 

Праця та зайнятість 
населення 

Закони України: 
«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності»,
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Продовж. додатка У 
 порушенням строків їх виплати», 

«Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», 
«Про зайнятість населення» від 5 липня 2012 р. № 5067-УІ, 
«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок 
безробіття» 
«Про колективні договори і угоди», 
«Про соціальний діалог в Україні», 
«Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», 
«Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх 
діяльності». 
Положення про Державну інспекцію України з питань праці, 
затверджене Указом Президента України від 6 квітня 2011 р. № 386/2011. 
Постанови КМУ: 
«Про затвердження Положення про Державну службу України з питань 
праці» від 11 лютого 2015 р. № 96, 
«Про затвердження Програми сприяння зайнятості населення та 
стимулювання створення нових робочих місць на період до 2017 року» 

Поселення до 
будинків-інтернатів 
системи соціального 
захисту населення 

Закони України: 
«Про психіатричну допомогу», 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». 
Типове Положення про будинок-інтернат для громадян похилого віку та 
інвалідів, геріатричний пансіонат, пансіонат для ветеранів війни і праці, 
затверджене наказом Міністерства праці та соціальної політики України 
29 грудня 2001 р. №549 

Соціальний захист 
Бездомних громадян 

Закон України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і 
безпритульних дітей» 
Постанова КМУ «Про затвердження основних напрямів запобігання 
бездомності до 2017 року» від 13 березня 2013 р. № 162 

Забезпечення 
санаторно-курортним 
лікуванням пільгових 
категорій громадян 

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту» 
Постанова КМУ «Деякі питання організації оздоровлення громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи від 27 березня 2013 
р. № 261 
Порядок забезпечення санаторно-курортними путівками деяких 
категорій громадян органами праці та соціального захисту населення, 
затверджений постановою КМУ від 22 лютого 2006 р. № 187 
Порядок виплати грошової компенсації вартості санаторно-курортного 
лікування деяким категоріям громадян, затверджений постановою КМУ 
від 17 червня 2004 р. № 785

Житлові субсидії, 
пільги та компенсації 

Постанови КМУ: 
«Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-
комунального обслуговування» від 6 серпня 2014 р. № 409., 
«Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-
комунального обслуговування від 6 серпня 2014 р. № 409, 
«Про новий розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг, 
придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового 
палива у разі надання житлової субсидії» від 27 липня 1998 р. № 1156 (зі 
змінами і доповненнями), 
«Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право 
на пільги» від 29 січня 2003 р. № 117, 
«Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян 
з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї» від 4 червня 
2015 р. № 389 
«Про затвердження Правил користування електричною енергією для 
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Продовж. додатка У 
 населення» від 26 липня 1999 р. № 1357, 

«Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, 
постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового 
договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання 
холодної та гарячої води і водовідведення» від 21 липня 2005 р. № 630, 
«Про встановлення мінімальних норм забезпечення населення твердим 
паливом і скрапленим газом та граничних показників їх вартості для 
надання пільг і житлових субсидій за рахунок субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам» від 23 квітня 2012 р. № 356, 
«Про затвердження Правил надання та отримання телекомунікаційних 
послуг» від 11 квітня 2012 р. № 295. 
Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для 
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, 
придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового 
палива, затверджене постановою КМУ від 21 жовтня 199 р. № 848 (зі 
змінами і доповненнями). Порядок призначення і надання населенню 
компенсації додаткових витрат на оплату комунальних послуг в умовах 
підвищення цін і тарифів на послуги, затверджений постановою Кабінету 
Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 83 

Соціальний захист 
учасників АТО та 
сімей загиблих 

Постанови КМУ: 
«Про затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій 
особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну 
цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній 
операції, забезпеченні її проведення» від 20 серпня 2014 р. № 413, 
«Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті для здійснення заходів із соціальної та професійної 
адаптації учасників антитерористичної операції» від 31 березня 2015 р. 
№ 179, 
«Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті для забезпечення житлом осіб, які брали 
безпосередню участь в антитерористичній операції» від 17 червня 2015 р. 
№ 407 

Забезпечення прав і 
свобод внутрішньо 
переміщених осіб 

Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених 
осіб» Постанови КМУ: 
«Про облік внутрішньо переміщених осіб» від 1 жовтня 2014 р. № 509, 
«Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним 
особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату 
житлово-комунальних послуг» від 1 жовтня 2014 р. № 505, 
«Про затвердження Порядку використання коштів, що надійшли від 
фізичних та юридичних осіб для надання одноразової грошової допомоги 
постраждалим особам та внутрішньо переміщеним особам» від 1 жовтня 
2014 р. №9 535, «Деякі питання здійснення соціальних виплат 
внутрішньо переміщеним особам» від 8 червня 2016 р. № 365, 
«Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» 
від 5 листопада 2014 р. № 637 

Енергетична та 
екологічна безпека 

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»,  
Постанова Верховної Ради «Про Основні напрями державної політики 
України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та 
забезпечення екологічної безпеки», 
Закон України «Про внесення зміни до Митного кодексу України щодо 
створення передумов для нової моделі ринку природного газу», 
Указ Президента України «Стратегія сталого розвитку «Україна-2000» 

Складено автором. 
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Додаток Ф 

Таблиця Ф 
 

Пріоритетні напрями та очікувані результати підвищення ефективності 
економічної системи України 

 
Пріоритетні  
Напрями 

Очікувані результати 

Підвищення соціально-
економічної ефективності 
національної економіки 
 

Економічне зростання. Економічний розвиток.
Збільшення обсягів ВВП. Підвищення рівня медичного 
забезпечення. Посилення якості освіти. Збільшення обсягів 
пенсійного та соціального забезпечення  

Підвищення ресурсно-
витратної ефективності 
національної економіки 

Забезпечення повної зайнятості та раціонального 
використання наявних ресурсів. Зростання технічного рівня 
виробництва, технологічне оновлення, впровадження 
досягнень ВВП. Нагромадження та раціональне 
використання людського й інтелектуального капіталів, 
підвищення енергоефективності, продуктивності праці, 
капіталоємності, оборотності основних фондів тощо 

Підвищення інституційної 
ефективності національної 
економіки 

Подолання розривів між формальними та неформальними 
інституціями, подолання «інституційних пасток», 
обмеження корупції, тіньової економіки, подоланню опору 
груп спеціальних інтересів, які не зацікавлені в радикальних 
ринкових перетвореннях з огляду на втрату ними 
квазіренти, що одержується внаслідок дії неефективних 
інституцій, підвищенні інноваційності національної 
економіки  

Підвищення адаптаційної 
ефективності  національної 
економіки 

Підвищення глобальної конкурентоспроможності 
національної економіки,  перехід  економіки на «верхній 
шлях» розвитку за класифікацією ООН, забезпечення 
позитивного експортно-імпортного сальдо, зменшення рівня 
зовнішнього та внутрішнього державного боргу 

Складено автором. 
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Додаток Х 

Впровадження результатів дисертаційної роботи 
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