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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

Визначення передумов переходу регіональної еко-
номіки до технолого-сингулярного етапу потребує
здійснення періодизації людського розвитку, до чого
часто вдаються представники різних наукових шкіл.
Прагнення науки до розподілу поступу цивілізації на
конкретні періоди пояснюється потребою визначення
подальших векторів прогресу, можливих загроз, яких
сьогодні ще можна уникнути. Окрім того, формулюван-
ня гіпотез стосовно футурологічних сценаріїв розвитку
завжди залишалось цікавим для всього суспільства.

Встановлення періодів розвитку людства дозволяє
стверджувати і про певні кризові явища та суперечли-
вості, які змушували змінювати усталений спосіб життя
й виробництва, підходи в організації різнотипних міжо-
собових та соціальних відносин. У результаті формува-
лись нові середовищні умови, окремі з яких інституціо-
налізовувались, "обростали" інноваційним інфраструк-
турним забезпеченням та видозмінювали систему соці-
альних відносин.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Актуальність даної публікації доводить досліджен-
ня періодизації розвитку економіки в контексті можли-
вості досягнення технолого-сингулярних цілей, що пе-
редбачають новий тип організації суспільного життя з
використанням можливостей штучного інтелекту та са-
мовідтворюючих механізмів. Таких досліджень у вітчиз-
няній науці немає. Водночас щодо періодизації розвит-
ку суспільства та економіки важливими є праці В. Геє-
ця, Н. Грущинської, Д. Жерновий, В. Іноземцева,
В. Красношапка, І. Островського, В. Сафонової та ін.
Очевидно, що багато уваги вони приділяли саме сучас-
ному етапу розвитку економіки — постіндустріальному
або інформаційному. Також теоретичну основу даного
дослідження формують напрацювання вчених-футуро-
логів, які не тільки з економічних, але й соціопсихоло-
гічних, технологічних позицій оцінювали людський про-
грес (К. Альберг, Д. Белл, Г. Кан, С. Лем, Т. Мак, Е. Тоф-
флер, А. Турен, Ж. Фреско, Ф. Фукуяма, Д. Хельбінг та
ін.).
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ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою даною статті є виділення основних переду-

мов переходу до технолого-сингулярного етапу розвит-
ку регіональної економіки. Для досягнення такої мети
були поставлені конкретні завдання:

— виділити ключові передумови формування ознак
технолого-сингулярного етапу розвитку регіональної
економіки;

— охарактеризувати сучасні виклики інформацій-
ного суспільства перед економіками регіонів, формуван-
ня в їх межах нооекономіки;

— обгрунтувати роль регіональної економіки як
осередку активізації процесів інтелектуалізації у забез-
печенні знаннєвого переходу до наступного технологі-
чного укладу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Періодизація розвитку людства здійснюється за
різними ознаками та зі специфікацією для різних сфер
суспільного життя. Критерії цінності людини, її потен-
ційних характеристик доволі часто виступають одними
із головних при періодизації. Якщо говорити про періо-
дизацію розвитку регіональної економіки, то тут слід
враховувати як процеси регіоналізації, так і показові
економічні зміни, тобто брати за основу просторово-
економічний аспект. Хоча сьогодні роль регіонів стає
все більш відчутною, проте періодизація процесів ре-
гіоналізації є дещо обмеженою в часі. Регіоналізація є
прерогативою сучасного правового суспільства з праг-
неннями оптимізації задоволення людських потреб. На
етапах індустріального і тим більше аграрного суспіль-
ства розуміння економічної ролі регіонів в економічно-
му зростанні не вирізнялось поширеністю. Водночас
виявлення періодів економічного розвитку є більш
об'ємним. Простеження закономірностей еволюційних
змін економічного характеру обумовлює потребу вста-
новлення наступності трансформаційного переходу до

так званого технолого-сингулярного етапу. У загально-
му сенсі такий етап передбачає активне використання
інноваційних технологій, їх ключову рушійність в усіх
трансформаційних змінах розвитку економіки, кінцевою
ціллю чого є створення штучного інтелекту і самовідтво-
рюючих механізмів.

Виявимо передумови формування ознак технолого-
сингулярного етапу розвитку регіональної економіки
(рис. 1). Вони проявляються як в глобальному вимірі,
так і більш предметно, відображаючи окремі аспекти
економічного зростання та розвитку регіонів. Такі пе-
редумови є тісно взаємопов'язаними між собою. Регіо-
налістичні детермінанти можливого переходу до техно-
лого-сингулярного етапу в розвитку економіки є важ-
ливими в розумінні, оскільки вони дозволять осягнути
роль регіонів у спричиненні прогресивних інноваційних
змін. Саме на рівні регіонів та їх економічних систем
повинні створюватись такі умови, які б дозволяли опти-
мізувати використання й розвиток інтелектуальних
здібностей населення, спрямовувати результати їх праці
на досягнення технолого-сингулярних цілей. Формуван-
ня у межах регіонів та їх економічних систем потужних
осередків інноваційної, інтелектуальної діяльності доз-
волить одержувати переваги від реалізації соціального
капіталу, нагромадження знань та налагодження внутрі-
та міжпрофесійних знаннєвих трансфертів.

Охарактеризуємо окремі з означених передумов
переходу до технолого-сингулярного етапу розвитку ре-
гіональної економіки більш детально. Насамперед, слід
уточнити ті характерні ознаки сучасного етапу розвит-
ку людства, які знайшли своєї пояснення в концепціях
постіндустріального та інформаційного суспільства. При
цьому будемо опиратись на висновки відомого російсь-
кого економіста В. Іноземцева. Він визначає наступні
риси сучасного суспільства [1; 2, с. 44]:

— усування ресурсних обмежень економічного зро-
стання за переваги в структурі споживання інформацій-
них благ;
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— залучення все більшої частини на-
селення у виробництво високотехнологі-
чних товарів і послуг та, як наслідок, змен-
шення залежності від країн-виробників
промислової продукції;

— нова якість економічного зростан-
ня, за якої найефективнішою формою на-
громадження стає розвиток людьми влас-
них здібностей, а найбільш прибутковими
інвестиціями — інвестиції в людину.

Визначені ключові риси інформацій-
ного суспільства В. Іноземцевим дозво-
ляють стверджувати, що для розвитку
регіональної економіки в контексті за-
безпечення її зростання (пункт 3 з наве-
деного переліку рис сучасного суспіль-
ства) постає не стільки наявність ресур-
сного потенціалу в традиційному ро-
зумінні, скільки спроможність продуку-
вати й споживати інформаційний ресурс.
Таким чином, формується логічний лан-
цюг накопичення знань з переходом до
економіки, яка базується на використанні інтелекту-
альних можливостей суспільства. Характерними оз-
наками такої економіки окрім домінування в струк-
турі ВВП високотехнологічних галузей, інтелектуаль-
них послуг та формування переважної частки націо-
нального прибутку за рахунок інноваційної або тех-
нологічної ренти, також є високий рівень капіталізації
компаній, основна вартість яких формується завдяки
нематеріальним активам, тобто інтелектуальної скла-
дової [3, с. 89].

Умови інформаційного суспільства та сформова-
ної при цьому (за рахунок підвищення ролі знаннє-
вого чинника економіки знань) є відмінною переду-
мовою переходу до нового етапу розвитку економі-
ки регіонів. Якщо відкинути загрозливі тенденції
надмірної інформатизації та перенасичення інфор-
маційного простору (кількісне нарощування інфор-
мації веде до знецінення її значимості й достовір-
ності), розвиток економіки на основі знань дозво-
ляє стимулювати прогресивні процеси інтелектуалі-
зації. Розуміння можливостей капіталізації знань та
інтелекту на рівні особистості, організацій, регіонів
дасть змогу і надалі нарощувати обсяги інтелектуа-
лізації, трансформувати її результативність в якісну
площину, що в кінцевому результаті зможе призвес-
ти до зародження технолого-сингулярних ознак ре-
гіонального розвитку.

Серед інших ключових ознак сучасного суспільства
В. Іноземцев виділяє нову якість економічного зростан-
ня [4]. Вона дуже тісно корелює з іншими передумова-
ми можливого переходу до технолого-сингулярного
етапу розвитку економіки — потребою у виявленні
енергії і механізмів саморозвитку суспільства в регіо-
нах, а також поширеністю ідеї сталості економічного
зростання через самозабезпечуючі механізми (рис. 1).
Це означає, що сучасне розуміння економічного роз-
витку і зростання суттєво змінюється. Економічний роз-
виток на будь-якому суб'єктному рівні — це не лише
збільшення рівня рентабельності. Такий розвиток ма-
ють відображати процеси економічного зростання, про-

те з обов'язковою умовою дотримання вимог сталості.
Економічний розвиток за сучасних умов тоді можна вва-
жати позитивним, якщо він враховує при ресурсній за-
лученості соціальні й духовні аспекти. При цьому про-
цеси економічного зростання мають супроводжуватись
неперервним розвитком соціально-трудового потен-
ціалу суспільства, зокрема і його інтелектуальних здіб-
ностей.

Ще одна важлива передумова можливого перехо-
ду економіки регіонів у своєму розвитку до технолого-
сингулярного етапу — наростаюча прогресивність зміни
технологічних укладів і модернізаційних хвиль. Модер-
нізаційні хвилі конкретизують причинність здійснення
більш предметних змін — модернізацій, що передбача-
ють покращення існуючої структури економіки, підходів
у використанні праці, способів задоволення потреб су-
спільства через призму їх трансформації тощо. Техно-
логічний уклад показує синхронність розвитку техноло-
гічних виробництв, які спроможні забезпечувати свій
саморозвиток. Із новим технологічним укладом, як
стверджує В. Довбня, інтелектуальний капітал виходить
на провідні позиції; при цьому інформація та знання ста-
ють основними умовами, засобами і продуктами вироб-
ництва [5, с. 8].

Новий технологічний уклад формує таку структу-
ру економіки регіонів, яка максимально включає соц-
іально-трудовий потенціал населення в знаннємісткі
сфери прикладання праці. У результаті процес інтелек-
токористування може набувати неочікуваних наслідків.
За таких умов важко спрогнозувати момент знаннєво-
го переходу, при якому обсяг накопичених і передаю-
чих знань досягнуть певної (критичної) межі і призве-
дуть або до суттєвого переосмислення способу орга-
нізації життя людства із знеціненням набутих тисячо-
літтями знань, або до створення нового, принципово
відмінного знання. Таке нове знання може базуватись
на модернізаційних підходах покращення способів
організації людської життєдіяльності, в чому функці-
ональність регіональної економіки у визначених про-
сторово-часових обмеженнях особливо проявляється,
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а також передбачати створення самовідтворюючих, не-
залежних від людини механізмів. Другий варіант оз-
начатиме, що новий технологічний уклад відображає
технолого-сингулярний етап розвитку економіки. Та-
ким чином, новий технолого-сингулярний уклад буде
спричинений при умові створення штучного інтелекту
в результаті саме інтелектокористування, нівелюючи
цінність фізичної праці та ресурсної експлуатації при-
родних багатств (рис. 2).

Існуючий сьогодні технологічний уклад багато в
чому відзначається ознаками технолого-сингулярного
етапу. Мова йде про масову роботизацію виробництва,
яка має хоч і віддалені, проте ознаки штучного інтелек-
ту. Наразі дії таких роботизованих механізмів є конт-
рольовані людиною. Вважаємо, що прагнення перехо-
ду до технолого-сингулярного етапу розвитку економі-
ки слід також будувати на вимозі можливості контролю
людиною за такими процесами. Відтак, функціональні-
стю регіональної економіки з формуванням конкурент-
ного середовища інтелектокористування має бути кон-
троль за такими дослідницькими проектами. Водночас
на глобальному рівні має бути чітко окреслена концеп-
ція технологічних змін з неприпустимістю втрати люди-
ною своїх можливостей розвитку цивілізації з викорис-
танням своїх інтелектуальних здібностей та накопиче-
них на цій основі знань.

Охарактеризуємо інші, наведені на рисунку 1, пе-
редумови переходу економіки до технолого-сингуляр-
ного етапу. У групі глобальних детермінант виділено
трансформацію виробничих відносин у технологічні.
Про це говорить В. Ткаченко. Зазначається, що сьо-
годні з'явилася нова концепція "технологічного спосо-
бу виробництва", яка є динамічною системою техно-
логічних відносин. Вважається, що виробничі відноси-
ни у сьогоденні, завдяки оптимізації внутрішніх вироб-
ничих процесів, трансформувалися у систему техноло-
гічних відносин, за яких характер внутрішнього їх
змісту визначається характером операції чи переходу
у технологічному процесі [6, с. 178]. Наскільки масо-
вими можуть бути технологічні відносини в сучасному
суспільстві, настільки воно наблизиться до технолого-
сингулярного етапу. Відтак, у випадку розуміння заг-
розливості нівелювання значимості людини та її інте-
лектуальних здібностей завдяки можливостям ме-
ханізмів майбутнього відтворювати розумові процеси
слід чітко визначати, який рівень технологічних відно-
син наразі побутує в загальній їх системі. На рівні рег-
іонів такі визначення є реальними. Через реалізацію
механізмів регулювання регіональної економіки мож-
на коригувати рівень технологічних відносин, не допус-
каючи штучної руйнації усталених підходів організації
виробництва і формування валової доданої вартості
регіонів.

Серед передумов можливого переходу до техноло-
го-сингулярного етапу розвитку регіональної економі-
ки, які умовно віднесені до економіко-інноваційних де-
термінант, зазначено про потребу у виявленні енергії і
механізмів саморозвитку суспільства в регіонах. Тісна
переплетеність з іншою передумовою (поширеність ідеї
сталості економічного зростання через самозабезпечу-
ючі механізми) доводить потребу переосмислення кон-
цептуальних засад сталого економічного розвитку. У

даному контексті формулює свою думку В. Куриляк,
зазначаючи, що дослідження цивілізаційних та міжкуль-
турних проблем менеджменту передбачає виявлення
енергії і механізмів саморозвитку людства у матері-
альній і духовній сферах. Це означає, що для отриман-
ня нового результату необхідно з'ясувати трансфор-
мації в організації суспільств і світовому порядку, ви-
вчити закони та закономірності зміни цивілізацій. Йдеть-
ся про пізнавання ще не досліджених або недостатньо
досліджених у багатьох випадках явищ і процесів [7, с.
82]. Відтак, технологічна сингулярність за своїм резуль-
туючим ефектом багато в чому дозволяє визначати ме-
ханізми саморозвитку та є таким мало досліджуваним
явищем.

Щодо механізмів саморозвитку економічних сис-
тем грунтовні напрацювання здійснені Н. Гражевсь-
кою з використанням теоретичних положень Й. Шум-
петера [8]. Вчена зазначає, що економічні системи
мають внутрішні детермінанти розвитку, які доповню-
ють зовнішні впливи. Розвиток економіки потребує
кризи або депресії, що призводить до "запуску" ме-
ханізму реорганізації структури економічної системи
шляхом колективної взаємодії новаторів [9, с. 11—
12]. З цього твердження відстоюємо позицію, що про-
цеси інтелектуалізації суспільства мають бути ключо-
вим рушієм саморозвитку регіональної економіки.
Неперервність таких процесів дозволить акумулюва-
ти знання й досвід та шукати нові способи їх застосу-
вання в різні періоди економічного розвитку. І те-
перішній кризовий час є цілком реальним стартом
покращення ситуації.

До економіко-інноваційних детермінант можливо-
го переходу до технолого-сингулярного етапу розвит-
ку регіональної економіки (рис. 1) віднесено неконт-
рольований розвиток нооекономіки з комерціаліза-
цією інновацій. Питання формування нооекономіки
піднімає А. Гальчинський. Він стверджує, що нооеко-
номічні процеси кореспондують з формуванням онлай-
нівської мережевої Інтернет-економіки, економіки
знаків — "кібернетичної економіки з електронною не-
рвовою системою [10, с. 10—11]. Має місце форму-
вання економічного кіберпростору, в якому циркулю-
ють лише символи і знаки, що є початком "другого
світу", який має "змінити наш матеріальний світ". Та-
ким чином, традиційна економічна система трансфор-
мується в нооекономіку.

Щоб уникнути сліпого слідування нового поняття-
означення сучасної економіки з приставкою "ноо-", хо-
чемо підкреслити, що в контексті процесів регіоналізації
економічного розвитку та інтелектуалізації суспільства
прояви нооекономіки є важливими в позитивному кон-
тексті. Неприпустимими є процеси суб'єктивної комер-
ціалізації нового типу економічної системи з домінуван-
ня віртуальних економічних, соціально-трудових відно-
син. Формування електронного економічного просто-
ру суттєво видозмінює систему взаємозв'язків. Вони
набувають фізично віддалених форм. Це дозволяє про-
водити низку спекуляцій та підвищує ризиковість рин-
кових процесів.

Для можливого переходу до технолого-сингулярно-
го етапу розвитку регіональної економіки нооекономі-
ка має передбачати виключну спрямованість діяльності
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в рамках техноприродного середовища на покращення
якості життя населення. Повинні підтримуватись непе-
рервні процеси інтелектуалізації суспільства, що забез-
печить його розуміння подальших перспектив розвитку
з неприпустимістю руйнації усталених цінностей та збе-
реженням вагомості (пріоритетності) людського інте-
лекту.

Отже, розвиток регіональної економіки за своєю
етапністю залежить від загальних прогресивних змін,
зміни технологічних укладів та модернізаційних хвиль.
Водночас наростаючі процеси регіоналізації підвищу-
ють роль регіонів та їх економічних систем у стимулю-
ванні процесів економічного зростання. Такі процеси
мають базуватись на можливостях інтелектокористуван-
ня. Неперервність інтелектуалізації суспільства, що вже
сьогодні доволі чітко прослідковується, може призвес-
ти до нового етапу розвитку цивілізації загалом, що пря-
мо позначиться на регіональних системах. Мова йде про
технолого-сингулярний етап. Його прив'язка до рівня
регіональної економіки, а не глобалізаційного виміру,
обумовлена первинністю проходження інтелектуалізації
саме в межах регіонів. Їхні ресурсні можливості, пра-
вова площина й наукова обгрунтованість дає всі шанси
для розвитку такої економічної системи, яка б через
інтелектокористування забезпечила знаннєвий перехід
на новий рівень. Результатом цього може бути створен-
ня штучного інтелекту і самовідтворюючих машин. Не-
припустимість ризиковості досягнення такої цілі вима-
гає збереження контролю людини над даними проце-
сами та значимості їх інтелектуальних здібностей. Тому
тут більш важливим є процес, а не кінцева ціль, при яко-
му повинні вдосконалюватись способи ресурсного ви-
користання з дотриманням принципів сталості, а також
оптимізуватись й підтримуватись інтелектуалізація сус-
пільства зі спрямованістю інноваційних результатів на
підвищення якості життя населення.
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