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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Соціально�економічні відносини як базовий інститут

будь�якої економічної системи на сьогодні в умовах роз�

гортання процесу інформатизації, транснснаціоналізації та

інших складових глобалізації виносить на перший план

проблему державного управління як системи методологі�

чних орієнтирів, бо механізми та концепції, які застосову�

ються майже у всіх країнах світу особливо фіскальні та

монетарні підходи до управління економічними процеса�

ми з боку держави, були розроблені майже сімдесят років

тому. Проте з часів кенсіанства та монетаризму світ змінив�

ся докорінно, проте механізми державного управління еко�

номічною системою в багатьох країнах залишилися не

змінними. Найбільш популярною на сьогодні теорією, яка

описує загальні імперативи державного управління в умо�

вах глобалізації, є постіндустріалізм, проте практичне за�

стосування цієї концепції має фрагментарний характер. За

таких умов дослідження трансформаційних процесів у сус�

пільно�економічних відносинах має значний інтерес та

практичну цінність з огляду на удосконалення імперативів

державного управління економічною рівновагою.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Систематизація наукових поглядів на механізми дер�

жавного управління в залежності від типу суспільно�еко�

номічних відносин дає змогу стверджувати, що достатня
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кількість визначних економістів так чи інакше акцентува�

ли увагу у своїх працях на проблемах авторського дослід�

ження, досить назвати імена: А. Сміта [9, c. 54], Д. Рікар�

до [6, c. 53], Т.Р. Мальтуса [2, c. 43—53], Д.С. Милля [5, c.

31], Й. Д.М. Кейнса [1, c. 23], П. Cамуельсона [8, c. 42],

Д. Медоуз [4, c. 43].

ЦІЛІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Однак слід визнати, що категорія "суспільно�еко�

номічні відносини" має виключне значенні для розуміння

ефективних механізмів державного управління. Тому клю�

човим аспектом авторської статті є обгрунтування базис�

них властивостей новітньої суспільно економічної формації

і обгрунтувати роль та імперативи державного управління

економічною рівновагою в зазначених умовах.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Вищеперераховані вчені заклали основи розуміння

майбутнього економічного укладу, однак, на нашу думку,

за ті десять п'ятнадцять років ці теоретичні напрацювання

слід доповнити, новими аспектами, без яких розуміння ме�

тодологічних акцентів сучасної соціально�економічної

формації є однобоким та не об'єктивним і державне уп�

равління економікою за допомогою застарілих інстру�

ментів стає марною справою. Тому систематизуємо новітні

тренди релевантні до авторського дослідження.
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По�перше це зміни в валютно�фінансових відносинах.

У цьому напрямку працює досить багато авторів однак

зміни в цій сфері настільки багатогранні, що виділити якусь

домінантну концепцію не можливо. При цьому слід виді�

лити такі дослідження, які відображають суть трансфор�

мацій, що відбуваються. Світовий фінансовий ландшафт

трансформує регулювання фінансового сектору в епоху

глобалізації, у бік недержавних організаційних утворень,

що створюють децентралізовану систему взаємодії на ос�

нові віртуальної економіки. Таким чином, державне рефор�

мування на національному рівні є доволі трудомістким про�

цесом. Інший вимір валютно�фінансових трансформацій,

що активізують свій вплив на економічні системи незалеж�

но від превалюючого типу виробництва виявляє динаміка

нових форм грошей, світового валютного та фондового

ринків у цілому та їх секторів: приватного глобального

(євровалют), державних, національного фінансування ек�

спорту, а також світових і регіональних валютних фондів

та інвестиційних банків, дають змогу стверджувати, що

назріла необхідність змінити методи державного регулю�

вання цього сектору, бо діючі інституції втратили здатність

до прогнозованого росту та управління [7].

По�друге, в класичних теоріях постіндустралізму виз�

начається роль малого бізнесу, проте транснацоналізація

в останні десять років збільшила свій вплив на національні

економіки. Де�факто прогнози багатьох вчених відносно

розвитку та ролі транснаціональних корпорацій, що вка�

зували про те, що основний клас у постіндустріальному

соціумі — це насамперед клас професіоналів, що володіє

знаннями і центр товариства повинен зміститися від кор�

порацій в бік університетів, дослідницьких центрів і т. п. У

реальності корпорації так і залишилися центром західної

економіки і лише зміцнили свою владу над науковими ус�

тановами, серед яких повинні були розчинитися.

По�третє, це наростання геоекономічної темпораль�

ності в поєднанні з тенденцією наростання делегування

владних повноважень на наднаціональний та міжнародний

рівні. Слід визнати, що після руйнування двополюсної си�

стеми сучасних міжнародних відносин та підйому остан�

ньої хвилі глобалізації перед основним міжнародним ак�

тором — гегемоном планети (США) і його союзниками

постало питання закріплення та підтримки їх статусу над�

держав. Однак за умов жорсткої боротьби за визначення

майбутнього глобального образу планети дослідники на�

голошують, що особливо важливо диференціювати глоба�

лізацію як природний, об'єктивний процес та як суб'єктив�

ний, штучний, насильницький — в інтересах так званих гло�

балізаторів [12].

Зростаюче число недержавних суб'єктів економіки і

політики бере на себе ряд функцій, що раніше виконува�

лися державою. Державне управління окремих держав

перестає бути суверенним, перебуваючи під дедалі

більшим впливом ситуації на світовому ринку. Глобальна

система комунікацій маргіналізує роль держави на інфор�

маційному полі, робить практично неможливою урядовий

контроль за потоками інформації. Держава в прийнятті

рішень все частіше покладається на експертизу приватно�

го бізнесу та неурядових організацій, які мають по ряду

питань більшою інформацією, ніж держструктури. На нашу

думку, на сьогодні не залежно від статусу країни в глобаль�

ному середовищі формуються нові моделі відносин у сис�

темі "суспільство�уряд", в якому управління за принципом

"зверху — вниз" характеризується низькою результатив�

ністю. Однак стверджувати, що інформатизація сприяє

розвитку і соціального плюралізму і демократії. Зокрема

інформатизація буде сприяти реалізації комп'ютерного

контролю за кожним його членом. Однак цей контроль бу�

дуть мати не державні органи влади а приватні підприєм�

ства та корпорації у сфері інформаційних технологій. Внас�

лідок цього держава як орган контролю втрачає свої ком�

петенції. Таким чином, слід підкреслити, що вище�перера�

ховані чинники докорінно перебудовують соціально�еко�

номічні зв'язки в економіках змінюючи саме уявлення ци�

вілізаційної парадигми та державного управління як сис�

теми. Слід констатувати факт переходу частини країн світо�

вої економіки на нову соціально�экономічну формацію од�

нак це важко назвати постіндустріальним суспільством, бо

більшість правил і механізмів його функціонування в су�

часному світовому господарстві не спрацьовують. Власти�

вості сучасної соціально�економічної формації представ�

лена на рисунку 1.

Так, наприклад, один із загальних постулатів постінду�

стріальних теорій посилення ролі малого та середнього

бізнесу сьогодні здається як мінімум не відповідає

дійсності, бо вже зазначалося транснаціональні корпорації

чудово скуповують "стартапи" посилюючи свій вплив на

національні економіки. До того ж у багатьох випадках на

територіях присутності не платять податків і не дотриму�

ються національних стандартів ведення бізнесу. Також слід

окремо зазначити, що в сучасних та класичних теоріях по�

стіндустріалізму вважається, що основним засобом вироб�

ництва є кваліфікація працівників. У цьому розумінні за�

соби виробництва належать самому працівникові, тому

цінність співробітників для компанії різко зростає [11].

Однак на сьогоднішній день, як і в індустріальному

суспільстві, основою якого були пролетарії, в сучасному

суспільстві цей клас переродився на так звані "когнітарії".

ВИСНОВОК
На нашу думку, на сьогоднішній день постіндуст�

ріалізм як теоретична конструкція державного управлін�

ня не витримує критики з боку сучасних трансформацій у

світовій економіці. Слід підкреслити що всі постіндустрі�

алістські погляди на розвиток новітньої соціально�еконо�

мічної формації акцентують увагу на зменшенні глобаль�

них корпорацій і збільшенні свобод та рівня життя окре�

мого члена суспільства, превалювання наукоємного ви�

робництва, зменшенні нерівності та інших характеристик,

за яких суспільство є вільним від основних макроеконо�

мічних станів нестабільності. Світова громадськість навіть

сформувала перелік країн, які вважаються постіндустрі�

альними. Однак що ж ми можемо спостерігати в дійсності.

На нашу думку, дійсно інформація стала відігравати вирі�

шальну роль у розвитку та стабільності суспільства, про�

те в країнах, які декларують свій постіндустріальний ста�

тус, як і в країнах третього світу, наростають одні й ті ж

проблеми: безробіття; соціальне розшарування, кризи.

Роль глобальних корпорацій має тенденцію до посилен�

ня, також слід зазначити, що працівники розумової праці

стали навіть більш залежними від корпорацій. Яскравим

прикладом може служити Україна, де аутсортінг інфор�

маційних послуг став звичною справою, а купівля "стар�

тапів" прекрасним бізнесом для корпорацій. Таким чином,

ми дійсно спостерігаємо формування нової суспільно�

економічної формації проте основні принципи взаємодії

не вписуються в постіндустріальні концепції. На нашу дум�

ку, новітню суспільно�економічну формацію слід розумі�

ти як когнітарно�аменсалістичну. На відміну від існуючих

класичних і альтернативних теорій суспільно�економічних

формацій, пропоноване авторське розуміння сучасної

суспільно�економічної формації будується на трансфор�

мації ролі найманого працівника щодо індустріальній еко�

номіці. У когнітарно�аменсалістичній системі роль інди�

віда в економічній системі дуже нагадує клас "проле�

таріїв" з тією лише різницею, що цілі і завдання для ро�

боти йдуть не зверху в низ, а навпаки. В індустріальному
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суспільстві успішним членом суспільства називався пра�

цівник, який досконально виконував заздалегідь запрог�

рамовані кимось дії і робив це вчасно. У когнітарно�амен�

салістичній системі сучасній людині жити стало набагато

важче. Для того, щоб бути успішною людина не тільки

повинна робити роботу якісно, вона також повинна в

якійсь мірі сама розробляти пропонувати капіталісту спо�

соби вирішення проблем краще за інших. У такому сере�

довищі в соціальному плані вижити і бути успішними мо�

жуть тільки самі здатні члени суспільства, інші є "неан�

дертальцями", бо залишаються за бортом цивілізації не

зумівши досягти певно когнітивного темпу розвитку ког�

нітарно�аменсалістичного суспільства. І дійсно на сьо�

годні навіть у найрозвиненіших країнах світу, які назива�

ють себе постіндустріальними, проживають мільйони без�

робітних, які не можуть знайти роботу не тому, що її

немає, але тому, що рівень умінь вимагає значних когні�

тивних зусиль насамперед. Також на противагу існуючим

теоріям постіндустріалізму слід зазначити, що, на нашу

думку, сучасне суспільство переростає в систему глобаль�

них акторів, яке діє за принципом міжвидових взаємовід�

носин, при якому один вид, іменований аменсалістичним

суб'єктом, зазнає пригнічення росту і розвитку, а другий

— іменований інгібітором, таким випробуванням не

схильний. У ролі інгібіторів на сьогодні виступають кор�

порації та інші інституції які мають статус не нижче міжна�

родних. Перераховані авторські узагальнення дають мож�

ливість стверджувати, що сучасна система світового гос�

подарства має більше ознак когнітарно�аменсалістично�

го суспільного ладу ніж постіндустріального. Тим більше

як зазначається в теоріях постіндустріалізму, що тільки

деякі частини регіонів чи країн мають статус постіндуст�

ріальних, на нашу ж думку, в сучасні відносини когнітар�

но�аменсалістичного типу втягнуті майже всі країни світу,

де є Інтернет і корпорації. В таких умовах погляди на дер�

жавне управління в цілому на економічну рівновагу зок�

рема, нашу думку, знаходять новий масштаб. З появою

віртуальної економіки, і глобальних суб'єктів, коли події

в одному кінці світу тягнуть за собою наслідки в іншому

досягнення економічної рівноваги на національному рівні

можливо тільки в короткостроковому періоді і то за умо�

ви позитивної світової кон'юнктури. На нашу думку, до�

сягнення і підтримання рівноваги сучасної економічної си�

стеми детермінована насамперед процесами на регіо�

нальному та глобальному рівнях. За цими умовами роз�

робка підходів до інтеграції системи державного управ�

ління до міжнародних інституцій забезпечить новий вимір

економічної рівноваги та збалансованого розвитку.
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