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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В контексті всеосяжної глобалізації світогоспо!

дарських зв'язків ті країни які демонструють економіч!

ну рівновагу менше страждають від фінансових криз,

геоекономічних війн, інтеграційного тиску та інших про!

явів зовнішніх загроз нестабільності. Однак таких країн

вкрай мало і результати їх економічних рішень які ве!

дуть до економічної рівноваги скоріше можна вважати

випадковістю ніж закономірністю, це підтверджується

нещодавніми регіональними кризами які переросли в

глобальне явище під час якого лише не багато країн

змогли утримати економіку від дестабілізації. Турбулен!

тний розвиток світового господарства і міжнародних

економічних відносин свідчить, що наявні теоретичні

опрацювання щодо пояснення економічної рівноваги не

дозволяють вирішити новітні емпіричні структурні про!

блеми розвитку в країнах не залежно від ступеня еко!

номічного розвитку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Історія економічної науки свідчить, що достатня кі!

лькість визначних економістів так чи інакше акцентува!
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В результаті обгрунтування недоліків теоретичних концепцій державного управління економіч�

ною рівновагою аграрної та індустріальної систем суспільно�економічних відносин було доведено,

що класичні інструменти макроекономічного регулювання для досягнення економічної рівноваги

на сьогодні вичерпують свій потенціал. Також в статті обгрунтовано що за умов глобалізації, еконо�

мічна рівновага грунтується на координації з міжнародними організаціями та регіональними інтег�

раційними об'єднаннями.

The purpose of this article is to identify the limits of the application of governance equilibrium model of

agrarian and industrial systems, socio�economic relations in modern conditions. It is another object of

this study is the author's rationale for the transformation of the directions set out concepts. Author's

research is based on the general scientific methods of induction and deductions are allowed to reveal

and justify new trends in the understanding of necessary principles of public administration in modern

conditions.

As a result, it has been proved justify shortcomings governance equilibrium model of agrarian and

industrial systems, social and economic relations that the classical instruments of macroeconomic

regulation in order to achieve economic equilibrium today exhaust their potential. In modern conditions

of globalization in our opinion, the economic equilibrium is based on coordination with international

organizations and regional integration organizations.
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ли увагу у своїх працях на проблемах економічної рівно!

ваги, досить назвати імена А. Сміта [10, c. 54], Д. Ри!

кардо [7, c. 53], Т.Р.Мальтуса [3, c. 43—53], Д.С.Мил!

ля [6, c. 31], Д.М. Кейнса [2, c. 23], П. Cамуельсона [9, c.

42], Д. Медоуза [5, c. 43].

ЦІЛІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Однак слід визнати, що категорія економічної рівно!

ваги останнім часом зазнає значні трансформації в су!

часному світовому господарстві. Тому ключовим аспек!

том зазначеної проблеми є виявлення меж існуючих те!

оретичних пошуків у сфері економічної рівноваги, і оц!

інка ефективності сучасних систем державного управл!

іння економічною рівновагою в умовах глобалізації.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Перш ніж почати авторський аналіз концепцій до!

сягнення рівноваги слід підкреслити що на нашу думку

призма через яку слід відображати існуючі концепції та

ефективність їх застосування державними інституціями

це тип пануючих в певний відрізок часу соціально!еко!

номічних відносин, який свого часу К. Маркс назвав со!
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ціально!економічною формацією. Така точка зору обу!

мовлена насамперед тим що кожна модель в якійсь мірі

працювала в певній системі економічних відносин і при

зміні цих елементів або додаванні нових факторів мо!

дель, що пояснює систему вже не могла точно впораєть!

ся зі своїм призначенням.

Так, окреслюючи релевантні теорії в проблематиці

економічної рівноваги, слід підкреслити, що перші дос!

лідження в цій області з'явилися ще у XVIII столітті — у

вигляді моделі Ф. Кене (1694—1774 рр.) [8]. У даній мо!

делі економічна рівновага досягається шляхом встанов!

лення обмінних процесів між основними класами су!

спільства: класом фермерів (виробничий клас), класом

власників (дворяни, духовенство, чиновники) і без!

плідним класом (ремісники). Однак неспроможність сво!

го існування проявилася вже через кілька десятиліть

свого існування, модель Кене зазнала серйозної крити!

ки за двома основними причинами: 1) через свою аграр!

ну спрямованість; 2) через політичний устрій, тому що

автор вважав абсолютну монархію найкращим типом

держави. Разом з цим поява промислової революції, що

супроводжувалась боротьбою трудящих за свої права

багато в чому змінили суспільну свідомість і типологію

економічної організації того часу. Політичні та еко!

номічні кризи XIX століття вимагали більш сучасних

підходів. І вони з'явилися у вигляді моделей економіч!

ної рівноваги Т. Мальтуса [3, c. 34], К. Маркса [4, c. 54].

Так, аргументи, які сформулював у своїй знаменитій

книзі "Досвід про закон народонаселення" Т.Мальтус

(1798) зводилися до висновку про існування "природ!

ного" закону зростання популяції людей, чисельність

яких зростає в геометричній прогресії [3, c. 32]. Що ж

стосується виробництва засобів до існування і життє!

вого рівня громадян тієї чи іншої країни, то тут зростан!

ня спостерігається в арифметичній прогресії. В резуль!

таті різної динаміки цих двох процесів виникає незату!

хаючий конфлікт за робочі місця, за житло, та еко!

номічні ресурси. Маючи величезну конкуренцію на рин!

ку праці, підприємці і власники всіх видів, починають

знижувати заробітну плату та погіршувати умови праці

найманим працівникам. Стан кризи перманентно зрос!

тає до тих пір, поки війна, соціальний вибух, епідемія не

зменшать населення. Тоді і настає короткостроковий

стан економічної рівноваги. Відновлюючись після спа!
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Рис.1. Концептуалізація теоретичних опрацювань державного управління економічною
рівновагою в рамках аграрної системи соціально�економічних відносин

Джерело: [11].
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ду демографічне зростання знову відкриває шлях для

відтворення господарського циклу. Однак такий теоре!

тичний підхід до визначення рівноваги в економічній

системі не знайшов широкого застосування, так як не

мав практичної складової та методичної бази для про!

гнозування. Загалом концептуалізація моделей еконо!

мічної рівноваги в рамках аграрної системи соціально!

економічних відносин представлено на рис. 1.

Слід підкреслити, що зазначені теоретичні опрацю!

вання щодо форм та методологічних акцентів економі!

чної рівноваги спирались на існуючу в той проміжок часу

систему соціально!економічних відносин, яка базува!

лась на параметрах аграрної сфери з елементами

дрібної промисловості. Що ж стосується моделі Марк!

са, то вона на відміну від вище перерахованих спираєть!

ся на те, що рушійною силою розвитку суспільства є

економіка, саме вона визначає тип політичної організації

держави та напрямок розвитку країни. На відміну від

наявних Маркс, таким чином, виділив економічний ба!

зис і політичну надбудову. Типи економічних відносин

(які Маркс назвав суспільно!економічними формаціями)

змінюють один одного не довільно, а в певній послідов!

ності та закономірності.

Суспільні класи грають у Маркса ту саму провідну

роль, що і у Кене. Однак суспільство і економіка весь

час знаходяться в стані не рівноваги — основні класи у

вигляді пролетаріату (найманої праці) і буржуазії (влас!

ників бізнесу) безперервно конфліктують через що ви!

никають між ними непримиренні протиріччя. Стаціонар!

ного стану в економіці, згідно з Марксом, майже ніколи

не виникає, оскільки суперечності між працею і капіта!

лом весь час існують, то загострюючись, переходячи у

відкриті зіткнення, то затихаючи, на час приймаючи ла!

тентні форми [4].

Вихід із становища Маркс пропонує радикальний —

раз ринкову економіку не можна вилікувати від вбудо!

ваних в неї дефектів, то краще відмовитися від експлу!

атації людини людиною і перейти до нової економічної

формації — марксизму, де немає протиріч між працею

і капіталом, оскільки це нове безкласове і безконфлік!

тне суспільство. Інший вимір економічної рівноваги, що

акцентує увагу на категоріях ціни та корисності запро!

понував французький економіст Л.Вальрас (1834—

1910). Засновник лозаннської школи (правонаступни!

ком якого згодом став В.Парето), відкинув модель Мар!

кса і заклав у свою модель ринкової рівноваги зовсім

інші принципи. Вихідними параметрами моделі Вальра!

са стали не класові підходи Кене і Маркса, не питання

політичного устрою держави або визначення вартості

створюваного продукту. Вальрас взагалі відмовляєть!

ся від категорії вартості як надто умоглядної величини,

а концентрує увагу на ринках, цінах та корисності.

Своєрідним каталізатором для зміни поглядів на

зміст та механізм формування економічної рівноваги

стала світова економічна криза, що почалася в 1929 році

і тривала до 1939 року. (найбільш гостро з 1929 по 1933

рік) [2, c. 111]. Тому 1930!ті роки в цілому вважаються

періодом Великої депресії.

В цих умовах сформувалася нова економічна кон!

цепція поглядів Дж. М. Кейнса на зміст та управління

економічною рівновагою, що на відміну від минулих

акцентувала увагу на державному регулюванні. Ос!

новною причиною порушення економічної рівноваги

Дж. М. Кейнс вважав нестачу сукупного попиту, що вик!

ликається неповною зайнятістю, тому і поставив за мету

створити модель повної зайнятості, яка є моделлю

рівноваги. Дж.М. Кейнс розглядав два варіанти своєї

моделі — базовий і розширений. Базова макроеконом!

ічна модель розглядала умови досягнення рівноваги в

закритій ринковій економіці без державного регулюван!

ня. Розширена макроекономічна модель виявляла умо!

ви рівноваги відкритої ринкової економіки з державним

регулюванням. Відкритість чи закритість економіки по!

в'язалась з існуванням зовнішнього ринку.

Економічна рівновага у кейнсіанській моделі визна!

чається обсягом виробництва і національного доходу,

тобто сукупної пропозиції, що дорівнює сукупним вит!

ратам або сумі обсягів споживання та інвестицій, або

сукупному попитові. Рівень зайнятості при цьому буде

найвищим. Таким чином за Кейнсом, рівноважний об!

сяг виробництва і національного доходу — це такий

обсяг, який забезпечує загальні витрати економіки, до!

статні для закупівлі даного обсягу продукту. За рівно!

важного обсягу виробництва загальна кількість вироб!

лених товарів, дорівнює загальній сумі закуплених то!

варів (ефективному попитові). Однак базова модель не

враховує державних податків, тому допускається, що

усі заощадження здійснюються домашніми господар!

ствами, дорівнює національному доходові, а дохід до!

машніх господарств дорівнює кількості вироблених то!

варів. Слід зазначити що саме ця теоретична концепція

стала користовуватися успіхом у наслідок: відкидання

принципів оптимізації та методологічного індивідуаліз!

му в якості обов'язкових передумов для виведення

функцій економічних змінних і побудови економічних

моделей; внесення фундаментальних змін в економіч!

ну теорію, в результаті вдалося довести необхідність

активного втручання держави в макроекономічне фун!

кціонування ринкового господарства. Таке втручання

найкращим чином здійснюється при проведенні макро!

економічної політики, яка втілюється в життя на розсуд

уряду в залежності від стану економічної кон'юнктури.

Загалом теоретичні опрацювання державного управлі!

ння економічною рівновагою, що знайшли практичне

поширення в епоху індустріальної системи соціально!

економічних відносин представлено на рис. 2.

Слід підкреслити що, світова економічна криза 30!х

роках XX ст. завдала важкого удару по центральній кон!

цепції неокласиків про стихійне ринкове регулювання

та рівновагу капіталістичної економіки, яке відкидає

державне втручання. В нових умовах існування великих

монопольних гігантів вільне підприємництво призводить

ринкову економіку до краху.

Тим не менш, після другої світової війни неокласич!

на школа почала відроджуватися. Представники неокла!

сиків вказували на суперечності регулювання економі!

ки за кейнсіанською логікою, та наполягали на тому, що

соціалістична економіка менш ефективна, ніж ринок,

хоча останній не ідеальний, але його краще регулювати

з допомогою політичного, а не економічного втручан!

ня. Відродження неокласичної школи відбулося завдя!

ки дослідженням в області теорій економічного зрос!

тання, основоположниками якої були Джеймс Едуард

Мід та Роберт Солоу. Однак поглядів на проблеми до!
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сягнення економічної рівноваги в роботах даних нау!

ковців не має, тому слід вказати на не перспективність

подальшого розвитку неокласичного підходу в систе!

матизації концепцій економічної рівноваги [12 c.23].

Проте на нашу думку в вище зазначених підходах існу!

ють досить значні неточності, що не дозволяють в повній

мірі застосовувати ці положення на практиці: про!пер!

ше, при побудові ліній рівноваги ринку благ і ринку гро!

шей передбачається сталість цін. Тому, можна стверд!

жувати, що лінії IS та LM можна побудувати, якщо ціни

гнучкі. Наприклад, можна стверджувати, що існують

верхній і нижній ділянки лінії LM, якщо нестача грошей

для угод буде викликати зниження цін, а надлишок —

їх зростання. По!друге, гнучкість цін в економіці вво!

диться штучно, ніби ціни змінюються вже після зміни

процентної ставки і зміни національного доходу. У ре!

альній економіці при повному завантаженні виробничих

потужностей швидше спостерігається такий порядок

зміни макроекономічних показників: спочатку реагують

процентні ставки, потім ціни, а вже потім обсяги вироб!

ництва. По!третє, кейнсіанська модель вважає, що ри!

нок капіталу не бере участі у формуванні процентної

ставки, а лише реагує на її зміни, породжувані ринком

грошей. По!четверте, кейнсіанська модель вводить в

розгляд очікування, однак вона не вивчає формування

очікувань і не враховує зміна очікувань при змінах па!

раметрів моделі, а також не розглядає механізм зміни

очікувань у часі при незмінності параметрів. По!п'яте,
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Рис. 2. Концептуалізація теоретичних опрацювань державного управління економічною
рівновагою в рамках індустріальної системи соціально�економічних відносин

Джерело: [11, 12].
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кейнсіанська модель вводить в розгляд гроші в якості

майна, таким чином, вона починає розглядати не тільки

потокові величини, але і величини, що носять характер

запасу. Однак, кейнсіанська модель рівноваги обме!

жується лише аналізом грошових запасів, не врахову!

ючи аналіз всього майна споживачів і фірм, а також не

беручи до уваги товарні запаси, які також повинні впли!

вати на споживання і виробництво. Таким чином, кейнс!

іанська модель непогано описує загальну економічну

рівновагу в короткому періоді, хоча і не враховує деякі

аспекти цієї рівноваги, але при цьому не дозволяє пе!

рейти від короткострокового рівноваги до рівноваги в

довшій перспективі.

ВИСНОВОК
Таким чином слід підсумувати що концепцій, що

пояснюють сутність державного управління економіч!

ною рівновагою досить таки не багато і на сьогоднішній

день застосовуються тільки дві концепції — це монета!

ристська та кейнсіанська моделі. На нашу думку це по!

яснюється не стільки суперечливістю і недосконалістю

деяких теорій скільки зміненими системними елемента!

ми в економіці. В результаті цих змін існуючі державно!

го управління моделі перестають об'єктивно співвідно!

ситься з тими подіями, які відбуваються в економіках.

Виходячи з вище викладеного слід зробити висновок

про не здатності існуючих концепцій державного управ!

ління пояснити систему економічних відносин у сучас!

ному світовому господарстві внаслідок зміни взаємоз!

в'язків між структурними елементами системи так і

змінами самих структурних елементів. Така зміна як не

дивно відбувається досить таки стрибкоподібно і тур!

булентно. Однак у розумінні суті зміни системоутворю!

ючих факторів у сучасній соціально!економічної фор!

мації однозначної думки поки немає, з цього слід з'ясу!

вати існуючі підходи до його розуміння. В таких умовах

обгрунтування методологічних імперативів державно!

го управління в постіндустрільаних суспільно!економі!

чних концепціях має значний інтерес з огляду на глоба!

лізацій ні процеси як в світі так і Україні.
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