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АНОТАЦІЯ. Стаття присвячена обґрунтуванню вихідних переду-
мов і необхідності формування теорії випереджаючого економіч-
ного розвитку в результаті еволюції об’єктивних потреб суспільст-
ва. На основі вимог до структури наукових теорій запропоновані її
власні та допоміжні основи, такі як методологічні, прототеоретич-
ні, логічні та філософські. Предметом дослідження виступає випе-
реджаючий економічний розвиток як об’єктивний процес. Доведе-
но практичну значущість і сутність випереджаючого економічного
розвитку. Результати даного дослідження доповнюють теорію
економічного розвитку, сприяють розширенню прогностичного ін-
струментарію та виконанню позитивної функції сучасної економіч-
ної теорії.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: теорія випереджаючого економічного розвитку,
прототеоретичні основи, методологічні основи, модель, еволюція,
потреби сучасного суспільства.

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена обоснованию исходных предпо-
сылок и необходимости формирования теории опережающего
экономического развития в результате эволюции объективных по-
требностей общества. На основе требований к структуре научных
теорий предложенные ее собственные и вспомогательные осно-
вания, такие как методологические, прототеоретические, логичес-
кие и философские. Предметом исследования выступает опере-
жающее экономическое развитие как объективный процесс.
Доказано практическую значимость и сущность опережающего
экономического развития. Результаты данного исследования до-
полняют теорию экономического развития, способствуют расши-
рению прогностического инструментария и выполнению позитив-
ной функции современной экономической теории.
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ANNOTATION. The article is devoted to the justification of initial
assumptions and necessity of foundation the theory of outstripping
economic development as a result of society’s objective needs
evolution. On the basis of the requirements for the structure of
scientific theories the author offered own and supporting grounds of
the theory of outstripping economic development, such as
methodological, proto-theoretical, logical and philosophical ones. The
object of the research is the outstripping economic development as an
objective process. It has proved the practical significance and
essentiality of outstripping economic development. Results of the
research supplement the theory of economic development, promote
the expansion of predictive tools and implementation of positive
function of modern economic theory.
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Постановка проблеми. Логіка економічного розвитку є, на
наш погляд, дуже складною. Упродовж еволюції людства зміню-
валась суспільна свідомість щодо процесу соціально-економіч-
ного розвитку як явища в формі невідворотного довгострокового
зростання, що генерується удосконаленням виробничих сил, які,
у свою чергу, здійснюють революційний вплив на інституціона-
льну структуру суспільства. Однак, прогресивне трактування су-
спільством і людиною економіко-історичного процесу сформува-
лось не відразу, а стало досягненням тільки Нового часу. Прог-
ресивне пожвавлення соціально-економічного оптимізму чітко
простежується в роботах релігійного філософа Фоми Аквінсько-
го. Його думка соціологічного толку сприяла «перетворенню»
людини в рушійну силу соціально-економічного розвитку із впро-
вадженням у свідомість людства тези «знати, щоб вірити», на
противагу ключовій ідеї патристики «віра вище розуму» [9,
с. 416].

Аналіз досліджень і публікацій. Сутнісне наповнення явища
соціально-економічний розвиток у розрізі таких підходів, як цик-
лічно-хвильовий, регрес і прогрес, комплексно проаналізував у
своїй праці «Стратегии модернизации в мировой экономике»
(2013) російський учений О. Мальцев [6, с. 10—38]. За проведе-
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ним ним логіко-історичним аналізом економічний розвиток в іс-
торичній ретроспективі та еволюції суспільної свідомості щодо
неї постає в сценарній формі песимістичного і оптимістичного
представлення суспільного та індивідуального та розуміння лю-
диною себе в універсуумі. Логіка циклічно-хвильового підходу
економічного розвитку, представниками якого були Платон
(428—348 рр. до н.е.), Аристотель (384—322 рр. до н.е.), Н. Ма-
кіавеллі (1469—1527 рр.), Дж. Віко (1668—1744 рр.), Т. Мальтус
(1766—1834 рр.), Г. Рюккерт (1823—1875 рр.), О. Шпенглер
(1880—1936 рр.) та інші, зводилась до постулату екзистенціаль-
ної статичності буття, яке трансформувалось у принциповий ви-
сновок про розвиток як процес, що не видозмінює субстанціона-
льні основи світобудови. Послідовна зміна періодів піднесення і
падіння в кінцевому розумінні означає «гру з нульовою сумою»,
коли соціум здійснює еволюційний кругообіг і повертається до
висхідної точки. Прогресивний підхід до логіки соціально-
економічного розвитку як процесу, що пов’язаний з його інтер-
претацією мислителями і вченими (Августин (354—430 рр.), Ак-
вінат (1225—1274 рр.), Ф. Бекон (1561—1626 рр.), Т. Гоббс
(1599—1679 рр.), Р. Декарт (1596—1650 рр.), Д. Юм (1711—1776
рр.) Ж. Тюрго (1727—1781 рр.), Ж.-А. Кондорсе (1743—1794
рр.), Дж. С. Мілль (1806—1873 рр.), К. Маркс (1818—1883 рр.),
А. Гершенкрон (1904—1978 рр.), У. Ростоу (1916—2003 рр.), Д.
Белл (1919—2011 рр.), О. Тоффлер (н. 1928 р.) у формі неухиль-
ного сходження від помилки до істини, заснований на зростанні
людських потреб і ускладненні всіх сторін суспільного життя.
Антропоцентричний характер концепція економічного розвитку
набула в процесі емпіричного опробування та оцінки результатів
людської діяльності в епоху Ренесансу і прийняла масовий хара-
ктер у Новий час. Розвиток набув форми неухильного руху впе-
ред, а індивід отримав право перетворювати природу на свій роз-
суд. У значній мірі прискорений економічний розвиток і темпи
економічного зростання Західної Європи, що поклало початок
перетворенню прогресивного підходу (розуміння) логіки процесу
соціально-економічного розвитку, як панівної думки, зобов’язані
кількісному та якісному зростанню знань.

Методологічним базисом гуманітарного дискурсу 1950—
1970-х рр. стало оптимістичне бачення майбутнього людства.
Визначальний внесок у зародження даної концепції здійснили
Р. Арон, Д. Белл, Е. Домар, К. Кларк, У. Ростоу, Р. Солоу,
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У. Тоффлер, Р. Харрод та ін. Ключовою ідеєю даної економічної
думки став технологічний детермінізм, що передбачав мобіліза-
ційну стратегію девелопменталізму, засновану на активній пози-
ції держави і мобілізованого суспільства в напрямку розвитку для
переходу в постіндустріальну епоху.

Цілі статті полягають в ідентифікації причин формування те-
орії випереджаючого економічного розвитку, як системи знань,
що описує та пояснює економічні процеси проривного характеру
в економічній історії успішних економік, виявляє закономірності
їх функціонування та розвитку, та є проявом еволюції об’єк-
тивних потреб світового суспільства на сучасному етапі, а також
в обґрунтуванні власних і допоміжних основ даної наукової тео-
рії.

Виклад основних результатів дослідження. Однак людино-
центрична парадигма некласичної науки виникла не одразу, а
стала завершеною ключовою ознакою постнекласичної науки в
останній третині ХХ і на початку ХХІ ст. Після другої світової
війни панував технологічний детермінізм. Ми можемо відмітити
наявність локальних осередків науки щодо звернення до людини
як суб’єкта і кінцевої мети економічного розвитку, що можна
прослідкувати в футурологічних концепціях. Однак цьому пере-
дував процес цільової індустріалізації, нарощення військової мо-
гутності, становлення моделі масового споживання як форми за-
доволення матеріальних потреб світового суспільства.

Однак наприкінці ХХ—на початку ХХІ ст. концепція техно-
логічного детермінізму змістилася в площину песимістичного
бачення майбутнього і необхідності пошуку альтернативних ва-
ріантів розвитку людства. З нашої точки зору причини подібних
парадигмальних зрушень слід шукати в змінах конфігурації між-
народної економічної системи, коли за межами розпаду біполяр-
ної системи, відбулося переміщення центрів ефективності світо-
вого господарства, відносного багатства та економічної
впливовості із Заходу на Схід, що набуло з 2000-х рр. стійкого
характеру.

Помічаючи особливості сучасного соціально-економічного
розвитку, економічна теорія рефлексує процеси, що протікають у
суспільстві, чому зобов’язана поява теорії економічного розвит-
ку, теорії «нового» зростання, теорій інституційно-еволюційного
напрямку. Відбувається якісна трансформація потреб світового
суспільства, в умовах ускладнення всієї системи світогосподар-
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ських зв’язків, взаємин держав, зміни характеру міжнародної
конкуренції та способах її ведення, постійно зростаючої нерівно-
мірності розвитку, як між країнами, так і всередині самих країн, і
безлічі інших чинників економічного і цивілізаційного характеру.
Таким чином, сучасна людина детермінує новий техніко-еконо-
мічний спосіб виробництва, який визначає і формує нові потреби,
що виникають на випередження, — духовні, інтелектуальні, фізі-
ологічні (наприклад, потенціал здоров’я), — тобто вимоги до
якості і рівня життя, а також до навколишньому середовища
проживання. Змінюється спосіб життя людини, виникає новий
образ суспільства з підвищеною інтелектуальною активністю,
який за типом можна віднести до інноваційного суспільства,
постіндустріального суспільства та ряду інших типів суспільств з
футурологічної точки зору. Тому виникнення теорії випереджаю-
чого економічного розвитку можна вважати логічним продов-
женням теорії економічного розвитку, теорії інноваційної і теорії
інформаційної економіки.

У наш час очевидною основою розвитку суспільства стає зро-
стання вільного часу, а виробництво в результаті його автомати-
зації більше не потребує масової робочої сили. Наука і технології
заміщують працю робітників, що сприяє розвитку процесу усус-
пільнення знань та інформації. Як наслідок, однією із потреб су-
часного світового суспільства стає потреба у свободі особистос-
ті, у певному розмірі та обсязі, що надається соціумом для наро-
щування її суспільно корисних здібностей. Свобода, таким чином,
виступає критерієм суспільного прогресу. Відповідно міра роз-
витку господарського укладу, рівень його технологічної відпові-
дності світовому рівню, буде визначатися рівнем створених у
ньому умов для вдосконалення особистості.

Протиріччя в системі людина-капітал, як зазначають російські
вчені О. Бузгалін та А. Колганов, сприяють тому, що капітал ви-
кликає до життя дві суспільні сили, які не можуть до кінця зміс-
товно собі підкорити, а саме: усуспільнення, яке проявляється в
матеріальному виробництві, і масову творчу діяльність у креато-
сфері. Ці обидві суспільні сили вимагають вирішення двох «над-
задач» майбутнього суспільства — планомірності виробництва і
звільнення праці [13, с. 110]. Цей імператив дозволяє нам сфор-
мулювати зміст ще однієї стратегічної потреби світового суспіль-
ства: потреба в планомірності та збалансованості виробництва,
за умови створення можливостей для соціально-престижної тво-
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рчої діяльності людини в рамках корпорації та участі у власності
корпорації.

Потреби світового суспільства в їх ціннісній інтерпретації но-
сять довгостроковий цільовий характер і можуть бути задані у
формі економічних інваріантів для забезпечення деякої прогно-
зованості трансформацій в економічній системі з метою їх забез-
печення. Цільовою потребою світового суспільства стає досяг-
нення добробуту людини, розвиток її в праці, зростання вільного
часу. Рівень диференціації населення за рівнем доходів повинен
зберігатися як механізм стимулювання висококваліфікованої, ін-
телектуальної (творчої), ефективної праці, і повинен обумовлю-
ватися відмінностями в здібностях людей та інтенсивністю вико-
ристання цих здібностей.

Не менш важливою потребою сучасного світового суспільст-
ва, що витікає із попередньої, є досягнення не тільки раціональ-
ного рівня споживання, як міри задоволення потреб людини для
забезпечення можливостей реалізації її інноваційного потенціалу,
а також досягнення якості та структури реального споживання,
що відіграють важливу роль у досягненні добробуту людини, а
також соціальної орієнтації економіки та моделі випереджаючого
економічного розвитку. Випереджаючий економічний розвиток
стає можливим лише в умовах забезпечення раціональних людсь-
ких потреб, коли з’являється сенс далі розвивати науку і культу-
ру, в суспільстві загального добробуту. Лише по мірі досягнення
даного рівня раціонального реального споживання стає можли-
вим змінити структуру споживання, здійснити перехід до випе-
реджаючого розвитку більш просунутої групи споживчого бю-
джету, із пріоритетним споживанням технічно складних товарів.

Не менш актуальною постає потреба перетворення трудової
діяльності в сферу розвитку людини, тобто потреба в моделі
економіки для людини. Засобами реалізації виступатимуть вирі-
шенні завдання охорони праці та створення гідних для людини
умов трудової діяльності та умов реалізації інтелектуальних зді-
бностей. Естетизація праці, її інтелектуалізація стає можливою
по мірі просування до постіндустріальних технологій, що визна-
чатимуть можності випереджаючого економічного розвитку.

Чи існує практична потреба в теорії випереджаючого еко-
номічного розвитку? Наші дослідження дозволили нам прийти
до такого висновку, що існує потреба в принципово іншому під-
ході, напрямку теоретичної економічної думки, у новій теорії, яка
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буде здатна дослідити, вивчити і описати економічну дійсність
менш успішних економік, визначити ключові закономірності їх
розвитку, особливості інституціонального середовища і виробити
адекватні їх потребам і можливостям практичні рекомендації. У
цьому зв’язку виникнення теорії випереджаючого розвитку, на
наш погляд, є закономірним результатом постіндустріального
розвитку і об’єктивною необхідністю сучасного світового суспі-
льства в системі координат еволюційного розвитку потреб люди-
ни, її творчого потенціалу, креативності.

Сучасна економічна теорія, у метапарадигмальних координа-
тах концепції теоретичного знання постнекласичної науки [11,
с. 5—13], має свій методологічний інструментарій, який полягає
не в протиставленні, а в деякому уточненні, синтезі, інтегруванні
класики і неклассики. Основним предметом дослідження постне-
класичної науки стають надскладні, нерівноважні й еволюційні
системи, а її об’єктом, як зазначають учені [3, с. 206—210; 7,
с. 178], — надскладні людиновимірні системи універсального ти-
пу, на противагу простим, стійким і природним суспільним сис-
темам класичної науки і складним, нестійким, невизначеним си-
стемам у некласичній. У межах сучасної економічної теорії, як
постнекласичної науки, яка наділена синтезуючим методологіч-
ним потенціалом, таким чином, виникають передумови для фор-
мування нового теоретичного простору, що охоплює як розроб-
лені, апробовані теорії, і неоформлені ідеї та гіпотези, що
зароджуються, прообрази нових теорій, і упущення, вузькі місця,
конфігурація яких окреслює шляхи і сфери можливого нового
наукового пошуку.

У цьому зв’язку побудова та обґрунтування теорії випере-
джаючого економічного розвитку, в рамках нового теоретичного
простору постнекласичної економічної науки, можна почати з
визначення її власних (внутрішніх) і допоміжних (методологіч-
них, логічних, прототеоретичних і філософських) основ. Прото-
теоретичними основами, якими є теорії, що використовувати-
муться в якості базису теорії випереджаючого економічного роз-
витку, на наш погляд, повинні виступати такі економічні теорії,
як: теорія економічного розвитку, теорії довгострокових циклів,
теорії інноваційної економіки, неонстітуціональна теорія, інші
теорії інституційно-еволюційного напрямку, теорія «нового» зро-
стання як неокласична теорія. Назва, яку ми пропонуємо для да-
ної теорії, — теорія випереджаючого економічного розвитку, —
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зумовлює її зміст, логіку узагальнення досвіду, предмет, напрям-
ки економічного аналізу, господарську практику і порядок, фун-
кції, а також методологічний інструментарій і підхід до відобра-
ження закономірностей розвитку економіки і суспільства,
розуміння природи і характеру їх (економіки і суспільства) влас-
ної трансформації, а також якісної зміни цілей розвитку і ціннос-
тей світогляду людства на сучасному етапі.

Тлумачити випереджаючий розвиток, як процес можна, як мі-
німум, у вузькому і широкому розумінні. По-перше, як характе-
ристику результатів економічної політики особливо успішних в
економічному відношенні країн. По-друге, як інституціональну
форму існування конкурентної економіки для країн, що намага-
ються не стільки наздогнати, а, перш за все, випередити економі-
чно успішні країни в розумінні субстанціональних причин
трансформації природи і закономірностей економічного розвитку
на довгострокову перспективу, пріоритетних напрямів розвитку
сфер науки, освіти, технологій, соціальних інститутів, механізмів
державного управління, способів ефективної взаємодії держави і
людини (не тільки як економічного агента, а як інноваційного ін-
дивіда, креативної особистості), держави і бізнесу, індивіда і біз-
несу, способах ведення конкуренції на інших принципах і крите-
ріях, а також механізмі реалізації в практичній економічній полі-
тиці логіки і змісту випереджаючого розвитку. Процес «організа-
ції» випереджаючого економічного розвитку стає можливим в
умовах уточнення та наукового обґрунтування країнами цілей
довгострокового розвитку.

Наші пошуки методологічних і прототеоретчних основ теорії
випереджаючого економічного розвитку, адекватних виконанню
нею позитивної функції щодо реалізації потреб сучасного світо-
вого суспільства, привели нас до низки економічних теорій. Це
такі сучасні економічні теорії, як: 1) гетеродоксальний напрям:
а) в рамках теорії циклів розвитку — теорія техніко-економічної
парадигми (або теорія Великого вибуху) Карлоти Перес; теорія
збігу обставин розвитку Гжегожа Колодко [4, с. 136—137]; теорія
інноваційної економіки, теорія інформаційної економіки; б) у
межах неоінституціонального напряму економічної думки: теорія
економічної політики (теорія суспільного вибору) Джеймса
Б’юкенена і Джеффрі Бреннана і теорія динамічної ефективності
Уерта де Сото Х. (австрійська школа), 2) ортодоксальний напрям:
теорії «нового» зростання Роберта Лукаса [10, p. 1002—1037],



Формування ринкової економіки. 2013. № 29

14

Пола Ромера; теорія людського капіталу Гаррі Беккера [2, p. 257—
298].

Таким чином, наполягаємо на тому, що зазначені теорії скла-
дають прототеоретичні основи теорії випереджаючого еконо-
мічного розвитку. Даними теоріями, на наш погляд, створена си-
стема економічного знання, яка:

— описує і пояснює природу, характер закономірностей, за-
кони економічного розвитку сучасного суспільства, модель пове-
дінки людини;

— обґрунтовує причини нерівномірності (асиметрії) економі-
чного розвитку між країнами світу;

— доводить пріоритетну роль і значення науково-технічного
прогресу для майбутнього людства, способу становлення надно-
вого високотехнологічного способу виробництва та ін.

Відповідно методологічні основи теорії випереджаючого
економчного розвитку, методи її дослідження, беруть початок у
широкій сукупності її прототеоретичних підстав, і є певним інте-
гративним методологічним інструментарієм теорій еволюційно-
інституційного та неокласичного напрямів, які визначають межі
побудови теоретичної моделі випереджаючого економічного роз-
витку.

Особливо важливою науковою теорією, як нам вбачається, та
яка може виступити методологічними і прототеоретичними ос-
новами теорії випереджаючого економічного розвитку, що має
істотний, логічний і філософський потенціал допоміжних підстав
теорії, є неоінституціоналізм. Найяскравішими представниками
неоінстітуціоналізма є Дж. Б’юкенен, Дж. Бреннан, Дж. Кеннет
Гелбрейт, Рональд Коуз, Д. Норт та ін. Оскільки неоінституціо-
налізм центральною проблемою вважає соціальні інститути, тоб-
то має місце динамічний підхід до аналізу сутності економічних
відносин у їх розвитку та еволюції [12], що, на наш погляд, ви-
ступає важливим методом аналізу трансформації цих відносин і
формування нових їх форм, адекватних потребам випереджаючо-
го розвитку. Інклюзивність неоінституцінальної теорії, її відкри-
тість до сприйняття інформації з інших суспільних наук, визна-
чають її методологічні можливості для виконання нею
нормативної функції — вироблення рекомендацій для економіч-
ної практики в системі інструментарію інституційно-компара-
тивного аналізу. Поєднання в рамках неоінстітуціоналізму мето-
дологічного інструментарію неокласики і власної методологічної
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бази, розширення предмета дослідження на інституціональному,
організаційному та індивідуальному рівнях і багато інших мето-
дологічних ініціатив у їх різноманітності роблять дану теорію
зручною для пояснення субстанціональних причин і ключових
факторів, характеру об’єктивності та невідворотності випере-
джаючого економічного розвитку.

Випереджаючий розвиток не тільки необхідно, але й немож-
ливо розглядати за межами системного процесу, а саме інститу-
ціональних, організаційних та індивідуальних відносин в еконо-
мічній системі [8, с. 41—48]. Оскільки поняття «система» (грец.
systema — ціле, що складається з частин) — це порядок, обумов-
лений правильним, планомірним розташуванням і взаємним
зв’язком частин чого-небудь і, одночасно, це сукупність методів,
прийомів, правил здійснення чогось, наприклад, система взаємо-
відносин економічних агентів у моделі випереджаючого розвит-
ку, то неоінституціоналізм можна розглядати як інструмент ана-
лізу механізму функціонування випереджаючого економічного
розвитку, за допомогою якого розкривається його господарський
лад і зміст взаємозв’язків соціальних інститутів, а також визнача-
ється сукупність методів і прийомів, формальних і неформальних
правил функціонування сучасної економічної системи.

Висновки з проведеного дослідження. Еволюція сучасних
потреб світового суспільства в моделях економічних систем з
різним рівнем ефективності, ускладнення змісту соціально-
економічних процесів у глобальних масштабах, умови нестабі-
льності світових товарного і фінансового ринків, чинять вплив
на рефлексивні начала економічної науки та визначають необ-
хідність у новій теорії економічного розвитку, якою, на наш
погляд, повинна стати теорія випереджаючого економічного
розвитку. Усе зазначене дозволяє нам обґрунтувати норма-
тивний і позитивний аспекти даної нової економічної теорії.
Нормативний аспект теорії випереджаючого економічного
розвитку полягає у виведенні концепцій, концептуальних під-
ходів, як основи для побудови нової моделі економічного роз-
витку країн. Позитивний аспект випереджаючого економічно-
го розвитку виявляється в широкому смислі його тлумачення,
як процесу забезпечення нової якості життя людини, функціо-
нування держави і діяльності бізнес-структур у їх взаємодії,
компліментарно-сті та суперечливості існування, з точки зору
постановки цілей.
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Перспективами подальших наукових досліджень у цьому
напрямку є доведення прогностичної функції теорії випере-
джаючого економічного розвитку, її методологічної спромож-
ності щодо пояснення сукупності фактів про випереджаючий
розвиток в економічній історії, їх опис, розкриття закономір-
ностей їх функціонування та обґрунтування положень теорії
загалом.
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ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РЕФОРМ:
ЕВОЛЮЦІЯ І НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ

АНОТАЦІЯ. Стаття присвячена проблемам теорії реформ і визна-
ченню раціональних стратегій перетворення різних інституцій у
тих або тих конкретних обставинах. Проведено аналіз принципів
реформування та інституційних змін, шляхи та суперечності
трансплантації (запозичення) інституцій з більш передового інсти-
туційного середовища.

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена проблемам теории реформ и
определению рациональных стратегий преобразований разных
институтов в тех или иных конкретных условиях. Проведен анализ
принципов реформирования и институциональных перемен, путей
и противоречий их трансплантации (заимствования) из более пе-
редовой институциональной среды.

ANNOTATION. The article is sanctified to the problems of theory of
reforms and determination of rational strategies of transformation of
different institutes in those or other concrete circumstances. The
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