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ТЕОРІЯ ФІРМИ
ТА ЇЇ РОЗВИТОК
В СУЧАСНИХ УМОВАХ

THE DEVELOPMENT
OF THE THEORY OF THE FIRM

AND ITS DEVELOPMENT IN THE
MODERN CONDITIONS

Акцентується увага на доцільності
розвитку теорії фірми на основі сис-
темної парадигми та інтеграції суміж-
них галузей знань.

The development of the theory of the
firm is researches. The necessarity of
the integration of the other economic

disciplines is depends.

Бурхливий розвиток інформаційної постіндустріальної економі-
ки істотно змінює роль і зміст теоретичних підходів до теорії фірми.
Множинність підходів у поясненні питань створення, діяльності,
взаємодії й перетворення підприємств, які активно розвиваються в
останні десятиліття, створюють розбіжності та суперечливість у ро-
зумінні сутності підприємства, приводить до «розриву» з реальніс-
тю. Більшість економістів відзначають це та пояснюють проявом
загальної кризи традиційних парадигм економічної теорії: «Існуючі
теорії фірми й теорії корпоративного управління навіть у сукупності
не дають відповіді на багато важливих питань, що виникають як у
контексті самої економічної теорії, так і при пошуку шляхів управ-
ління реальними підприємствами» [1, с. 4].

Сьогодні найважливіші проблеми підприємства знаходяться на
стиках економіки та соціології, права, психології. Це обумовлює ак-
тивне вторгнення економістів у суміжні галузі знань та доцільність
інтеграції ряду суспільних дисциплін з метою більш глибокого та
комплексного вивчення та пояснення економічних процесів та зок-
рема тих проблем, які постають перед підприємствами.

Відповіддю на кризові явища в економічній теорії став і розви-
ток системної парадигми в економіці, який знайшов своє відобра-
ження в роботах В.М. Полтеровича, Т. Лоусона, А. Лібмана,
Г.Б. Клейнера. Основна відмінність запропонованого підходу від
версії системного підходу, розвиненого у працях таких класиків,
як Л. фон Берталанфи та М. Месаровича, полягає в переході від
ендогенної до екзогенного трактування системи та розгляду сис-
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теми як відносно стійкої у просторі та часі цілісної частини навко-
лишнього світу. Розширення поняття економічної системи дозво-
лило Г.Б. Клейнеру говорити про чотири види системних ресурсів:
об’єкти, проекти, процеси і середовище, котрі в межах конкретної
економічної системи, наприклад підприємства, можуть бути пред-
ставлені у вигляді: об’єктних ресурсів (підрозділу, створеного ор-
ганізаційним способом або функціонально, стійкі групи співробіт-
ників і виробничого апарата підприємства); середовищних систем
(інформаційні, регламентаційні й т. ін.); процесних ресурсів (біз-
неси-процеси, технологічні процеси й ін.); проектних систем (кон-
кретні заходи, пов’язані, наприклад, з постановкою або зняттям
виробів з виробництва). Саме такий підхід дозволить консолідува-
ти різноманітні погляди на підприємство, врахувати та адекватно
описувати багатоаспектність його діяльності.
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В УКРАЇНІ

INSTITUTIONAL
& METHODICAL

RECOMMENDATIONS FOR
IMPROVING THE SYSTEM OF

FINANCING FOREIGN
ECONOMIC ACTIVITY

IN UKRAINE

Розглядається запропонований авто-
ром алгоритм удосконалення систе-
ми фінансування ЗЕД в Україні

The algorithm for improving the system
of financing foreign economic activity in

Ukraine is described

Доступ суб’єктів ЗЕД до кредитних ресурсів є однією з найсер-
йозніших проблем, з якими їм доводиться стикатися. В цьому




