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Структурні зрушення у системах економічних інституцій тісно пов’язані з переворота-
ми в усьому суспільному устрої. Поновлюваність кризових явищ у світовій економіці
ставить під сумнів дієвість багатьох усталених економічних теорій. Оптимізує перспек-
тиви інтеграції національної економіки до глобального простору, на нашу думку, вра-
хування психогеномічних відмінностей суб’єктів міжнародного бізнесу.

Структурные сдвиги и перевороты в системах экономических институтов тесно связа-
ны с переворотами во всем общественном строе. Определенная предсказуемость
економического развития возможна на основе учета психогеномических характерис-
тик ее субъектов, что может стать в основе эффективной интеграции национального
бизнеса в глобальную экономику

Crisis has tended to strengthen structural deformations and skew nesses in national busi-
ness system. In general they are reflection and continuation of gaps and lack of balance in
competitive and underdeveloped national economy.
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Постановка проблеми. Сучасні еволюційні періоди економічної та політичної
історії призводять до суттєвих зрушень і змін у напрямках розвитку, передбачити
які майже неможливо. Світова фінансово-економічна криза виявила структурну
психогенетичну та психосоціальну невідповідність прискореного розвитку світово-
го інформаційно-глобального ринку цілям економічного розвитку країн. Процеси
економічного відтворення значною мірою залежні від усієї сукупності проявів сус-
пільного життя. Зокрема, визначальним при поясненні генезису інформаційної рин-
ково-капіталістичної системи та її сучасної інституційної структури, в тому числі, є
з’ясування психогеноміки функціонування національних державних утворень у їх
взаємодії в межах світової економічної системи. Концепція психогеноміки, розроб-
лена під час реалізації міжнародної наукової програми по розшифруванню молеку-
лярної структури генома людини московським біологом В.З. Тарантулом, дозволяє
стверджувати, що соціально-економічна еволюція та сучасне інформаційне суспіль-
ство є результатом розгортання у часі та просторі генетичних основ людської пси-
хіки [7]. Вважаємо, що врахування психогеномічних особливостей суб’єктів світо-
вої економіки оптимізує перспективи інтеграції національного бізнесу до глобаль-
ної економіки. Адже ситуація з інтеграцією національного бізнесу до світового рин-
ку ускладнюється в умовах внутрішніх і зовнішніх кризових явищ, стрімке понов-
лювання яких заперечує усталені підходи, зокрема, до циклічності розвитку еконо-
міки як такої, що вимагає пошуку нетрадиційних підходів до диверсифікації бізне-
су для новоявлених постсоціалістичних країн.

Аналіз останніх джерел і публікацій. Відчутним стає брак праць, присвячених
теорії ефективного розвитку міжнародного бізнесу на основі знань психогенної
специфіки суб’єктів глобальної економічної системи. Багато чисельні наукові до-
слідження покликані переглянути вихідну модель економічної поведінки суб’єктів,
включаючи до аналізу господарського життя держав і світового ринку в цілому
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вплив багатогранних суспільних інститутів і надати економічному аналізу еволю-
ційний, а не рівноважний механічний характер. Психологія бізнесу, психологія
праці, психологія підприємницького ризику у працях вітчизняних учених М. Дрях-
лова, І. Магазинщикова, С. Мочерного, В. Хартманна, К. Штайльмана й зарубіжних
Є. Ємельянова, С. Поварниціна, та багато інших розкривають цілий спектр власти-
востей і рис підприємця, з одного боку, та організаційну психологію бізнесу, пси-
хологічні основи бізнесу, з іншого [2]. Зокрема, тільки психологія праці визнається
вченими як самостійна наука. Психологія міжнародного бізнесу, з точки зору по-
шуку норм і правил поведінки суб’єктів бізнесу в різних країнах (Америка, Індія,
Китай, Бразилія), у праці Н. Московцева та С. Шевченко розкривається з метою
подолання кризи й формування успішного бізнесу [5].

Фундаментальна праця В. Тарантула «Геном людини. Енциклопедія, що напи-
сана чотирма літерами» розкриває завдання психогеноміки як такої, не поглиблю-
ючись у характеристику її прикладного змісту для економічної науки. Російський
науковець Ю. Ольсевич у монографії «Психологічні основи економічної поведін-
ки» осмислюючи типології, запропоновані видатними психологами ХХ ст. та оцін-
ки психологічного фактору у працях знаних економістів, обґрунтовує необхідність
для економічної теорії враховувати складну генетико-соціальну природу і групову
різнорідність психіки [6]. Американський соціолог Ф. Фукуяма ставить питання
про культурний вимір економічного життя тощо.[8] В економічній науці неоднора-
зово робилися спроби переглянути вихідну модель економічної поведінки людини
як фактору виробництва, ґрунтуючись на необхідності як для теорії, так і для прак-
тики враховувати складну генетико-соціальну природу та групову різнорідність
психіки у міжнародній економічній системі. В свою чергу, розгорнутого дослі-
дження потребують сфери та напрямки застосування накопичених знань у сфері
психогеноміки задля підвищення ефективності функціонування національних еко-
номік, міжнародного бізнесу в умовах невизначеності глобального економічного
розвитку.

Постановка завдання. Сучасне суспільство є результатом розгортання у часі і
просторі генетичних основ людської психіки. Розуміння й прийняття даної тези ро-
бить вкрай ціннісним необхідність виявлення місця психічних процесів у складній
структурі світо господарської системи. Наслідки великої рецесії викликали сумніви
щодо дієвості більшості усталених шляхів реформування трансформаційних еко-
номік в умовах їх інтеграційної невизначеності, внаслідок чого завданням нашого
дослідження стає пошук нетрадиційних підходів до диференціації напрямків ефек-
тивної інтеграції національного бізнесу до глобальної економіки. Так, ми вважає-
мо, що врахування психогеномічних відмінностей суб’єктів бізнесу у світогоспо-
дарській системі є:

1) чинником прибуткового зростання бізнесу на міжнародній арені;
2) засобом подолання перешкод попереднього негативного досвіду формування

іміджових позицій економіки України на світових ринках сировини, товарів, по-
слуг, капіталу, робочої сили тощо;

3)  неусталеним перспективним напрямком завоювання конкурентних позицій
бізнесу за межами національної економіки.

Виклад основного матеріалу дослідження. Завданням сьогодення є виявлення
новітніх нетрадиційних шляхів досягнення економічного результату. Економічна
наука повинна мати прикладний характер, вирішувати конкретні завдання, а не яв-
лятися відстороненою «грою розуму». Наслідки світової фінансово-економічної
кризи 2008/09 рр. і прогнози щодо її поновлення всупереч циклічності економічно-
го розвитку, викликали сумніви не тільки в дієвості тієї чи іншої макроекономічної
теорії, а й у їх змісті. До прикладу, справедлива зацікавленість у сучасній дієвості
теорії циклу (Real Business Cycle, RBC), врахування якої урядами трансформацій-
них економік, що обумовлено актуальністю розробки антициклічних дій для урядів
та міжнародного бізнесу, що потерпає від коливань ділової активності фінансових і
сировинних ринків, окрім того значним їх впливом на структуру світової економіки
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та інтенсивність науково-технічного прогресу. Циклічні кризові коливання завжди
пов’язані із значними витратами для економіки в цілому та її суб’єктів, тому зав-
дання пом’якшення або попередження криз завжди буде першорядним напрямком
наукових досліджень. Отож, численні праці економічної науки потребують пере-
гляду та доопрацювання відповідно до новітніх обставин функціонування глобаль-
ної економічної системи. Зокрема, коло наших наукових інтересів включає пошук
шляхів ефективного застосування набутків психогеноміки на користь економічної
теорії і практики. Знаючи природну (генетичну та нейрофізіологічну) основу пси-
хіки людини, стає можливим розуміння впливу на цю основу зовнішніх (природ-
них, техногенних та суспільних) факторів, а тим самим не тільки можливе розумін-
ня формування людської психіки в цілому (що не являється предметом вивчення
економічної науки), а й, прогнозовано відповідно до мети нашого дослідження, ви-
користати отримані знання психогенної характеристики істоти як фактору вироб-
ництва задля оптимізації взаємодії суб’єктів у глобальному економічному просторі.

Психогеноміка надає можливість пояснення розмежування й взаємодії генетич-
но успадкованих і набутих «ззовні» елементів психіки, а також формування різно-
рідних психічних типів. Взаємодія суб’єктів господарської діяльності як уособлен-
ня сукупності людей з різним типом психіки, рівнем і характером здібностей доз-
воляє пояснити не тільки генезис ринково-капіталістичної системи, а й сучасну ін-
ституціональну структуру як національної економіки так і світової економічної си-
стеми. Основу неформальних (у кінцевому стані й формальних) інститутів ринко-
во-капіталістичного світового господарства, їх утворень у рамках системи ринку
складає взаємодія різнорідних за типом своєї психіки індивідів ринку. Цим й ви-
значається різнорідність окремих національних ринкових господарств, протиріччя і
нестійкість загальної ринкової рівноваги. Зокрема, вже на сьогодні, досягнення
психогеноміки призвели до нової класифікації типів капіталіста-підприємця, яка
уточнює класичні концепції Веблена, Шумпетера, Зомбарта, Парето, Кейнса та ін-
ших економістів [2]. Досягнення психогеноміки ризвели до розуміння того, що
психіка в якості самостійного фактору приймає участь у визначенні професійної,
галузевої, соціальної структури господарства й відповідно в основі будь-якого рів-
ня бізнес-структури є сукупність людей з набором певних психогенних характерис-
тик, вивчення яких допоможе як мінімум впливати на результат партнерської вза-
ємодії з бажаними суб’єктами світової економічної системи.

Велика рецесія 2008—2011 рр. певною мірою похитнула класичні уявлення й
«традиції» у функціонуванні світової економічної системи й надала шанс ефектив-
ного поновлення інтеграційних намірів національних економік трансформаційних
держав за умов раціоналізації проникнення їх бізнесу за рахунок новітніх нетради-
ційних методик. Розробка однієї з них має бути, на нашу думку, заснована на знан-
нях психогеноміки. Криза посилила структурні деформації в світовій економічній
системі, які є віддзеркаленням і продовженням дисбалансів і диспропорцій у некон-
курентному й міжнародне відсталому середовищі національного бізнесу. Підви-
щення ефективності зовнішньої торгівлі України виступає стратегічно важливим
напрямом реформування й розвитку національної економіки на шляху до глобалі-
зованого світового торговельного простору. Зовнішньоторговельні операції Украї-
на здійснює з партнерами з 216 країн світу — станом на кінець 2011 р. й кожен із
бізнес-партнерів означених країн має власні психогенні особливості, що не врахо-
вано при формуванні теорії та здійсненні практики торговельної взаємодії [10].
Можливо, не в останню чергу, це стало свідоцтвом сучасного переважання у зов-
нішній торгівлі товарів з незначною часткою доданої вартості та сировинних това-
рів в експорті національного бізнесу, що є бар’єром на шляху якісної інтеграції еко-
номіки України в глобальну економічну систему, структуру якої визначають високо-
технологічні, наукоємні товари, послуги та процеси електронної комерціалізації.
Раціонально ж скористатися можливостями залучення у процес спільного винай-
дення, виготовлення та реалізації витребуваного світовим ринком товару вкрай не-
обхідно задля рентабельності перспектив розвитку національної економіки в межах
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глобального ринку. Проте, як негативний досвід шляхів економічної інтеграції по-
передніх років, так і інтенсивність змін у структурі світової економічної системи, заго-
стрення та трансформація умов конкурентної боротьби у пошуках прибуткових ніш —
призвели до вилучення України з лав потужних і бажаних претендентів у складі прові-
дних гравців як європейського ринку, так і світового господарства в цілому.

Пояснення наявної ситуації ми знаходимо у працях Ю. Ольсевича, який катего-
рично протиставляє навіть зміст конкуренції на сировинних ринках і ринках науко-
ємної продукції. Та, відповідно, припускаємо, що динамічний розвиток нації, її
економічних структур — включно до їх інтеграції у глобальну економіку — ймовір-
ний за умов домінування в складі психотипу — «новаторів». Отож, автор виокрем-
лює наступні типи: 1) хижака, який накопичує багатства за рахунок перерозподілу
того, що створено та збережено іншими; 2) новатора, який створює нові ефективні
комбінації факторів виробництва і продукти, здатні відкрити нові технології, ре-
сурси і ринки; 3) рутинера, який успадковує традиційні норми та правила господа-
рювання, усталені технології і методи виробництва; 4) опортуніста, який прагне
вилучити вигоду любими способами, у тому числі за рахунок правил і контрактів
[6 c. 206]. Ольсевич вважає необхідним нейтралізацію таких психотипів, як «хижа-
ки» та «опортуністи», включно до вилучення шляхів збагачення, що не пов’язані з
техніко-організаційним прогресом: податкове, антимонопольне законодавство, під-
тримка профспілок, захист навколишнього середовища, стимулювання інновацій
[6, c. 251—252]

До сих пір досить обережно відбувається проникнення економічної науки у внут-
рішні механізми вищої нервової діяльності людини — визначального фактору рен-
табельного бізнесу на всіх його стадіях функціонування й у внутрішній і зовніш-
ньої взаємодії бізнес-структур. Згідно мети нашого дослідження ми припускаємо
неабиякий ефект для міжнародного бізнесу від застосування знань психогеноміки,
нової галузі генетики, предметом якої виступає виявлення генів, що «керують» різ-
номанітними аспектами людської психіки, та вивчення біохімічних взаємодій у про-
цесах цього «управління»[7]. Психологічні основи економічної поведінки суб’єктів
світового ринку ставляться під сумнів багатьма економістами. Принаймні, безпідс-
тавно занижується їх вплив на процеси становлення та розвитку економіки як у се-
редині національного господарства, так світового ринку в цілому. В основі еконо-
міки лежить концептуальна модель раціональної та корисливої поведінки людини,
яка доволі повно розкриває закономірності функціонування грошей та ринків, чітко
орієнтується на принцип особистого зиску, матеріального блага, споживчого доб-
робуту [8, с. 31]. Максимальну ефективність, життєвість і гуманістичну спрямова-
ність економіка набуває в разі базування на культурі при її еволюційному розвитку.
Саме тоді вступає в дію соціальний капітал, який «зростає з пріоритету суспільних
добро чинностей над індивідуальними» [ 8, с. 54].

Соціальний капітал виступає у формі спонтанної соціалізованості, тобто у ви-
гляді добровільних та ініціативних спільнот з єдиними моральними нормами, цін-
ностями та дисципліною. Такі об’єднання не тільки стають дійовим фактором ви-
робничо-господарського життя, але й надають принципового значення буквально
для кожного аспекту соціально-економічного життя в цілому. Виокремлюються су-
спільства з високим рівнем соціалізованості, в яких актуальним стає завдання його
соціально-економічної підтримки (США, Японія, Німеччина), та суспільства з її
низьким рівнем, де має місце «парадокс сімейних цінностей» (Китай, Корея, Італія,
певною мірою Франція, а також Україна та інші країни СРСР).

У США промисловий та економічний успіх обумовлений здатністю суспільства
«стихійно створювати міцні об’єднання «середньої ланки» — десь між сім’єю та
державою». Потужний приватний сектор спирається на розгалужену мережу інших
добровільних об’єднань: професійні та благочинні асоціації, лікарні, школи та уні-
верситети, засоби інформації тощо. Це дозволяє рахувати, що асоціальний індиві-
дуалізм у США протягом усієї історії держави стримувався потужною противагою
суспільного інстинкту та комунітаристською орієнтацією економіки. [8, с. 99]
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Успішний промислово-економічний розвиток демонструє Японія на базі підви-
щення спонтанної соціалізації. ЇЇ «спрощене виробництво», мережа кейрецу засно-
вані на зростаючій ролі взаємних моральних зобов’язань, колективності та довіри у
суспільстві. На найнижчому рівні це виражається у по-життєвому наймі на одному
підприємстві, у дії виробничих команд і кружків якості [6, c. 283, 420]. Суть цих
нововведень — передання робітникові значної частини відповідальності в управ-
лінні виробничим процесом і суттєве розширення спектру кваліфікації робітника.

У Німеччині високий рівень розвитку соціального капіталу підтримується пере-
важно системою освіти. Здійснюється масове виробниче навчання при провідній
ролі тривалого стажування на підприємстві, створюються умови для постійного
підвищення кваліфікації та освіченості робітника.

Успіхи цих та інших країн демонструють, що подальший розвиток виробництва
вступає у все більш тісну взаємодію з розвитком людини як істоти у психологічно-
му розумінні та з набором культурних відмінностей. Чітко визначається соціальна
природа людської особистості, самоцінність праці. Соціологічне дослідження Ф. Фу-
куями дозволяє відкрити нові перспективи при вивченні надбання А. С. Макаренко —
соціального викладача-реформатора, визнаного у світі класика педагогіки [4].

В сучасних умовах, при взаємодії з «іншими» діловими практиками (культура-
ми) внаслідок, до прикладу, злиття компаній — однієї з тенденцій розвитку глобаль-
ної економічної системи — менеджери відчувають так званий «культурний шок».
Ступінь шоку залежить від величини, зокрема, крос-культурних відмінностей й
усунути його в змозі знання психогеномічних характеристик людського фактору.
Так, Ольсевич пропонує новий підхід до розуміння нації, національної психології
та її впливу на розвиток національного господарства, заперечуючи усталене розу-
міння формування ознак нації на основі історичних факторів (територія, мова, дер-
жавний устрій, ринок тощо). Автор підкреслює характер національної психічної
спільності перед усім як більш або менш єдино образне у більшості її членів спів-
відношення між 3-ма групами екзистенціальних потреб та інстинктів: індивідуаліз-
му, соціалітету та розвитку [6, c. 314]. Такий підхід дозволить уникнути помилко-
вого розуміння сучасної глобалізації як процесу ліквідації національних госпо-
дарств, оскільки в їх основі лежать психогенні типи.

Висновки з проведеного дослідження. Новітня реальність створює принципово
нові можливості участі різних держав у міжнародній торгівлі. Глобалізаційні пере-
творення торгаються не лише економічних, правових тощо аспектів розвитку наці-
ональних економік а й психогеномічних характеристик суб’єктів господарювання
світової економічної системи. Під впливом інформаційних технологій змінюється
структура суб’єктів ринку, технології ведення бізнесу, формується унікальне еконо-
мічне середовище яке, проте, не позбавлене суб’єктивного впливу психологічних
факторів розвитку резидентів національних економік. Попередній помилковий до-
свід переконує у необхідності врахування психогенної специфіки контрагентів у
справі максимізації результатів від міжнародної торгівлі. На сьогодні заслуговує
глибокого вивчення питання впливу психогенних відмінностей суб’єктів світової
економіки на ефективність інтеграції національного бізнесу до глобальної економі-
ки. Результати проведеного дослідження дозволяють припустити, що:

1. На сьогодні відбуваються трансформації психогенної сутності суб’єктів націо-
нальних економік світової господарської системи під дією глобальних факторів, що
певною мірою спрощує вирішення питання врахування психогенних відмінностей
суб’єктів, адже глобалізація певною мірою уніфікує ці відмінності, формуючи стан-
дартний набір психогенних характеристик, що гарантуватимуть максимальний ре-
зультат участі у міжнародному бізнесі.

2. Наявність багатогранного асортиментного спектру ринків сировини, товарів і
послуг з тенденцією до подальшої диверсифікації виявлятиме специфічні психо-
генні риси її суб’єктів залежно від окраїнної, континентальної тощо належності.

3. Врахування у міжнародній торгівлі складної генетико-соціальної природи та
групової різнорідності психіки дозволить гарантовано оптимізувати результати
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підприємницької діяльності при відповідному прорахунку фінансових, адміністра-
тивних, маркетингових наслідків взаємодії.

4. Не бізнес-структури створюють людей, а люди утворюють бізнес-суб’єкти
згідно свого бачення й відповідно до психогенних характеристик. Психіка приймає
участь в якості самостійного фактору (поряд з технологіями та природними умова-
ми) у визначенні професійної, галузевої, соціальної структури господарства (на на-
ціональному й, у подальшому на міжнародному рівні).

5. Психогеноміка пояснює більш як 50 % економічної поведінки людини, інші
відсотки на думку фахівців належать впливові «навколишнього середовища».

Таким чином, приходимо до висновку, що необхідним стає розробка реалістич-
ної моделі економічної поведінки людини як складової та уособлення суб’єктів біз-
несу на підставі даних психогеноміки, що сприятиме отриманню економічною нау-
кою відповідей на значне коло питань, зокрема: як пов’язані міждержавні відмін-
ності у структурі, рівні та темпах економічного розвитку з відмінностями у націо-
нальній психіці й чи нейтралізуються вони процесами глобалізації. Робота, без-
перечно, виходить далеко поза межі однієї наукової статті й потребує подальшого
глибокого доопрацювання. Так, передусім слід конкретизувати психогенну струк-
туру людини як фактору виробництва, врахування якої посилить ефективність інтег-
раційних намірів національного бізнесу.
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