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АНОТАЦІЯ. У статті розглядаються проблеми інноваційних підходів
до розширення предмету дослідження сучасної політичної економії
з огляду на диверсифікацію наукового сприйняття нових поглядів,
уявлень, цілей, завдань та перспектив її майбутнього розвитку. Як
методологічна основа розуміння економічних дисциплін, сучасна
політична економія розширює обрії свого теоретичного впливу,
вдало адаптуючись до викликів глобалізованого світу.
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політичної економії, інтегрованість, соціалізації та гуманізації еко-
номічних процесів,економічний розвиток, глобалізація.

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются проблемы инновацион-
ных подходов к расширению предмета исследования современ-
ной политической экономии учитывая диверсификацию научного
восприятия новых взглядов, представлений, целей, задач и перс-
пектив ее будущего развития. Как методологическая основа по-
нимания экономических дисциплин, современная политическая
экономия расширяет горизонты своего теоретического влияния,
удачно адаптируясь к вызовам глобализирующегося мира.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инновационность, предмет изучения совре-
менной политической экономии, интегрированость, социализация
и гуманизация экономических процесов,экономическое развитие,
глобализация.

ANNOTATION. The article discusses the problem of innovative
approaches to expand the research subject of modern political
economy due to diversification of scientific acceptance of new views,
ideas, goals, objectives and prospects for its future development. As a
methodological basis for understanding the economic disciplines,
modern political economy expands your horizons, successfully
adapting to the challenges of a globalized world.

KEYWORDS: innovation, the research subject of modern political
economy, integrity, socialization and humanization of economic
processes, economic development, globalization.

Постановка проблеми. Аналіз еволюції політичної економії як
науки, виявлення об’єктивних закономірностей її розвитку є пер-
манентно актуальним питанням для дослідників теоретичних
проблем суспільно-економічних відносин. Науковцям цікаві ті
тенденції розвитку економічного світу, що політична економія,
використовуючи свій невичерпний арсенал методологічного ін-
струментарію, здатна описати не тільки у формі теоретичного
знання, що є зручним путівником до розгалужених лабіринтів су-
часної економічної теорії, а і як послідовну концепцію практич-
ного перетворення глобалізованого світу з його позитивними та
негативними викликами людству. Розширення предмету дослі-
дження сучасної політичної економії, глибока інтегрованість її
суб’єктів та об’єктів у світовий простір, що постійно розширює
межі прямого та опосередкованого впливу на національну еко-
номіку забезпечують новий, вищий рівень інноваційності політи-
ко-економічної орієнтації в оточуючому нас світі, а від так і аде-
кватної реакції, формату поведінки, прагматизму та прогно-
зування науково обґрунтованого економічного розвитку.
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Аналіз останніх публікацій. Більшість проблем, які розгляда-
ються у статті, оцінка явищ і закономірностей у площині іннова-
ційності сучасної політичної економії збігаються з поглядами ві-
домих дослідників економічної теорії, таких як А. Гальчинський,
А. Гриценко, Б. Данилишин, В. Семиноженко, Л. Федулова, А. Чух-
но та ін. Окрему увагу ми звертаємо на праці В. Гейця «Суспільс-
тво, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку»
[1], де розкривається інноваційна основа для політекономічних
досліджень, а саме феноменологічний підхід, який дає змогу роз-
крити сутність та глибинні суперечності функціонування ринку,
діяльності держави і трансформації суспільства; монографії
І. Петрової, Т. Шпильвої та Н. Сисоліної [2], в якій інновацій-
ність розглядається через пріоритет нематеріальних цінностей у
мотиваційній структурі інноваційного суб’єкта, його унікальні
компетенції; працю В. Онікієнка, Л. Ємельяненко та І. Терен [3],
що розглядає дилему між інерційністю та структурною іннова-
ційність економічного зростання та ін. В той же час у статті об-
грунтовуються власні погляди на тенденції змін предмету дослі-
дження сучасної політичної економії, які є результатом впливу
комплексу чинників інституційних перетворень, структурних
змін продуктивних сил суспільства, нової якості процесів соціа-
лізації та гуманізації виробництва.
Постановка завдання. У статті ставиться завдання розкрити

соціально-економічний зміст нових обріїв дослідження сучасної
політичної економії, що з’являються на горизонті під впливом
диверсифікації сприйняття нових поглядів, уявлень, цілей, зав-
дань, перспектив її майбутнього розвитку в умовах глобалізації
економічних відносин.
Виклад основного матеріалу дослідження. Політична еконо-

мія повинна розглядати не тільки актуальні проблеми сьогодення
суспільного відтворення, економічного розвитку систем, але й
мати широкий контекст теоретичного узагальнення новітніх
явищ, процесів, тенденцій, які, з одного боку, розширюють її вла-
сні горизонти досліджень і вдосконалюють відповідний інстру-
ментарій цього процесу, а з іншого — дозволяють методологічно
вірно позиціонувати себе як енциклопедичний дороговказ різним
економічним дисциплінам чи то індикатор відповідності практи-
чної реалізації теоретичних узагальнень в умовах біфуркації, мі-
нливості економічного середовища. Методологічна інновацій-
ність політичної економії робить її прийнятною до творчих
підходів, оригінальних висновків, що відкривають нове бачення
сучасної соціально-економічної, політичної і духовної реальнос-
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ті. Що ж провокує політичну економію до інноваційності пред-
мету дослідження? Відповідь на це питання криється у розумінні
самої методології як інструменту, «що не дає готові догми, а є
відправним пунктом подальшого дослідження і метод для цього
дослідження» [4, с. 352].

Інноваційність дослідження сучасної політичної економії
пов’язана, на наш погляд, з двома обставинами: по-перше, іннова-
ційна діяльність у сучасному її теоретичному розумінні являє со-
бою процес взаємодії живої праці та її продукту, що принципово
відрізняється від інших видів трудової діяльності суб’єктів. Маєть-
ся на увазі творчість, що включає в себе духовну енергію людини,
здатну продукувати матеріальні та нематеріальні цінності. По-
друге, інноваційність розкривається як нова модель комерціалізації
економічних відносин, управління ними для створення та реалізації
конкурентних переваг інтелектуального капіталу, до складу якого
органічно входять людський, структурний, ринковий та соціальний
капітали. Політична економія стверджує, що в процесі еволюції
людина послідовно передає здійснення функцій з використання
своєї енергії природі і апогеєм цього процесу є створення штучного
інтелекту. Тому завданням політичної економії є формування умов
для творчої праці людини, реалізації її духовної енергії у рисах
продукту її діяльності, якими є не тільки новостворені матеріальні
та духовні цінності, а й сама ноосфера, що оточує людину. «Основ-
ним виявом творчості, — зазначає В.Іноземцев,- стає інтерперсональ-
на взаємодія, спілкування людини із собі подібним, а головним
продуктом — суб’єкт, що сам себе творить, його вдосконалені зді-
бності, нові можливості, що відкриваються перед ним» [5].

Парадигма інноваційного становлення політичної економії
передбачає широку співпрацю різних прикордонних сфер дослі-
дження: економічних, філософських, політичних, соціальних,
правових та ін. з метою побудови оптимальної моделі їхньої коо-
перації заради досягнення ефекту теоретичних узагальнень, що
охоплюють «не тільки нові характеристики трудових відносин і
нагромадження капіталу, а й принципово нові світоглядні уяв-
лення, насамперед про характер і цілі виробничих процесів, їхнє
олюднення і гуманізацію» [6, с. 7].

Міждисциплінарний характер сучасної політичної економії
дає можливість звертатися до трансцендентальної свідомості, яка
постає як сукупність правил функціонування соціально-еконо-
мічних відносин, приділяючи особливу увагу вірі й довірі в соціо-
економічному просторі. Політична економія в останні роки ґрун-
товно досліджує довіру, як ключовий суспільний інститут і дово-
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дить його значення не тільки як соціального, політичного і гума-
нітарного, але і як істотного економічного феномену. Доречним
тут є розуміння значення ірраціональності в економічній поведі-
нці людини, коли довіра стає безпосередньо продуктивною си-
лою суспільного виробництва.

Інноваційність політекономічної стратегії полягає також у розу-
мінні ролі і значенні ендогенних факторів економічного зростання:
а) еволюції свідомості суб’єктів соціально-економічної діяльності;
б) використання потенціалу економіки знань; в) якісних перетво-
рень у сфері впровадження інноваційних моделей; г) використання
національної ідентичності. Необхідність використання політичною
економією ендогенно орієнтованої моделі у стратегії розвитку за-
безпечує модернізацію економіки і суспільства на інноваційній ос-
нові та створення фундаментальних основ економіки знань.

Економічний світ, який досліджується політичною економією,
влаштований таким чином, що будь-який прогрес у галузі техно-
логій, способів організації виробництва чи управління розподі-
лом суспільного продукту здійснюється через «відторгнення чи
корегування існуючих знань і створення нових знань, чимось
більш ефективних і досконалих в порівнянні з існуючими … ево-
люція знань призводить до якісних змін в економіці і з часом
отримує додаткове прискорення. Вслід за цим прискорюється і
інноваційний процес в самій економіці» [7, с. 26]. Тобто іннова-
ційним розвитком пояснюється метаболізм сучасної політичної
економії (матеріальний, енергетичний та інформаційний обмін з
навколишнім середовищем), без якого вона власне і немає перс-
пективи подальшого існування. Але парадокс сучасного постін-
дустріального суспільства, яке досліджує політична економія, у
тому, що фундаментальна економічна наука, в країнах, що досяг-
ли успіху в галузі інноваційного прогресу, до сих пір знаходиться
в полоні ортодоксальних теорій, які неадекватно описують особ-
ливості технологічно прогресуючої ринкової економіки. Тому на-
гальне завдання політичної економії полягає у зміні принципових
підходів до розуміння і відображення сучасних моделей соціалі-
зації ринкових відносин, концепцій взаємодії людини і природи,
розкриття парадигми сталого гармонійного розвитку як умови
гомеостазу (стійкої динамічної рівноваги), коли держава у проце-
сі трансформаційних змін зберігає свою цілісність як система, не
погіршуючи якісних чи кількісних характеристик. Прогрес соці-
ально-економічної системи можливий за умов підтримання нею
інноваційного режиму розширеного відтворення, формування
механізму отримання і справедливого розподілу ренти на знання
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та високі технології, активної державної підтримки умов і засобів
зростання якості людського капіталу. Головне ж завдання сучас-
ної політичної економії при цьому, мабуть, можна звести до
«проблеми забезпечення стійкого розвитку в масштабах всього
людства» [8, с. 36]. Цей глобальний процес здійснюється в умо-
вах конвергенції політичної економії, тобто синтезу найбільш
ефективних і життєздатних її характеристик за соціально орієн-
тованого ринку і дотримання транспарентного механізму соціа-
льно справедливого розподілу власності і влади. Ідеї політеконо-
мічної конвергенції пов’язані з реформізмом, теоретичною осно-
вою якого є практичний раціоналізм К. Поппера. В праці «Від-
крите суспільство та його вороги» [9, с. 127] він пропонує конс-
труктивний засіб перетворення дійсності — поступову «соціаль-
ну інженерію», що здатна упередити соціальну революцію.

Основні засади демократії та «відкритого суспільства» дослі-
джуються політичною економією і в Україні в загальному кон-
тексті ринкових перетворень. Більше того, саме глобалізація еко-
номічних процесів стала вирішальним чинником тих політико-
економічних зрушень, які в кінцевому результаті обумовили мож-
ливість демократичного вибору та забезпечення ліберальних сво-
бод нашого суспільства.

У західних дослідників економічної теорії популярні два під-
ходи до розуміння інноваційного прогресу політичної економії:
структурно-функціональний та культурологічний. Згідно першо-
го, якість життя та кількість населення є взаємопов’язаним клю-
човим показником кінцевого результату відтворення економічної
системи. На підставі цих показників автори багатьох проектів
Римського клубу пропонують стабілізаційну політику, метою
якої є досягнення глобальної рівноваги. Значного поширення на-
була також культурологічна концепція «нової якості навколиш-
нього середовища», в якій під навколишнім середовищем розумі-
ється увесь світ, що оточує людину, в тому числі світ соціальний.
Якість навколишнього середовища при цьому визначається за пев-
ними естетичними, етичними, культурними, психологічними і
політичними факторами, переважно «духовного» характеру. По-
пулярною є точка зору А. Тойнбі, який стверджував, що мета
людського життя»в духовності»[ 10, с. 439].

Сучасна політична економія, суттєво розширюючи предмет
свого розгляду, проводячи атакуючу експансію міждисциплінар-
ного характеру, переходить на новий етап дослідження — пост-
неолібералізм, який з’являється на зміну неолібералізму, що в
певній мірі себе вже вичерпав принципами економічної свободи,
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саморегульованої економічної системи та вільної конкуренції.
Постнеоліберальна концепція покликана перейти до нового мис-
лення, подолання парадоксів глобального розвитку, створити но-
вий тип раціональності гармонійного ставлення людини до при-
роди і до іншої людини, яка в планетарному масштабі стане
запорукою спасіння людства, формувати логіку самооцінки, що є
головною запорукою майбутнього конструктивізму соціально-
економічних відносин, побудови прогресивних атрибутів держав-
ності та соціальної справедливості.

Дослідження політичною економією парадигми інноваційного
розвитку передбачає становлення оптимальної моделі соціально-
економічних відносин, де алгоритм інтеграції та партнерства нау-
ки, виробництва і держави набуває вагомого синергетичного ефек-
ту, а теоретичні висновки економічної науки забезпечують перма-
нентну інноватизацію економіки. На плечі предмета дослідження
сучасної політичної економії лягає тягар пошуку, визначення та
напрямів об’єднання позитивного впливу соціальних феноменів на
подальше економічне зростання та поліпшення умов існування як
окремої людини, так і людської спільності в контексті оптимізації
глобальних і національних аспектів розвитку.
Висновки з проведеного дослідження. Предмет дослідження

сучасної політичної економії виходить за межі її традиційних ра-
мок, враховуючи поліформізм та динаміку соціально-економіч-
них змін, викликаних емерджентним ефектом світогосподарських
відносин. Характер змін, що досліджує політична економія в со-
ціально-економічному середовищі, свідчить про темпоральність
та нелінійність економічних, політичних, соціальних процесів,
які в той же час збурюють нову якість розвитку продуктивних
сил та виробничих відносин. Завдання політичної економії в цих
умовах тримати руку на пульсі складних етапів трансформації
наукових парадигм розвитку суспільства та через понятійний та
методологічний апарат озброювати дослідників адекватним ро-
зумінням сучасних тенденцій розвитку економічної теорії для
прийняття вірних рішень і висновків.
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