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АНОТАЦІЯ 

 

 Сілантьєв О. І. Багатство суспільства як потенціал розвитку сучасних 

макроекономічних систем. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки. – Вищий 

навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». – 

Полтава, 2019. 

 Дисертація присвячена дослідженню багатства, яке утворює потенціал 

розвитку сучасних макроекономічних систем. 

У роботі здійснено системний науковий аналіз формування потенціалу 

економічного розвитку суспільства на основі створеного багатства. Багатство 

суспільства досліджено в аспекті метапарадигми суспільного розвитку, що дало 

змогу констатувати зміну форм, у яких воно об’єктивується, виявити особливості 

його складових, діалектично пояснити умови формування та обґрунтувати соціально-

економічну (посткапіталістичну та постіндустріальну) сутність. 

Розроблено концепцію дослідження багатства суспільства, яка відображає 

потенціал розвитку сучасних макроекономічних систем. Відображено теорію й 

запропоновано методологію дослідження, що уможливлює оцінювання соціально-

економічного розвитку суспільства на основі нагромадженого та використаного 

багатства. Конкретизовано наукові підходи до аналізу процесів формування потенціалу 

сучасних макроекономічних систем у координатах багатство / розвиток і 

нагромадження багатства за формами. Обґрунтовано засади формування, накопичення 

та розподілу багатства в умовах становлення постіндустріальних відносин. 

Проведено комплексний аналіз теоретико-методологічних (концептуальних) 

підходів до розуміння сутності суспільного багатства. Здійснено категоріальний 

аналіз у змістовно-термінологічного зв’язку «багатство – потенціал – розвиток». 

Проаналізовано етапи еволюції науково-економічної думки в предметному полі 

дослідження багатства, а також теоретико-методологічні підходи до трактування 

потенціалу розвитку сучасних макроекономічних систем. 
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Доведено, що багатство є невід’ємною складовою системної динаміки 

сучасного суспільства, що термінологічно, категоріально, змістовно та емпірично 

проявляється у взаємозалежності «багатство – потенціал – розвиток». Такий 

теоретико-методологічний підхід дає змогу, використовуючи закони діалектики, 

визначити специфіку формування багатства в умовах поступового переходу 

суспільства до постіндустріальних відносин: рушійні сили та джерела нагромадження 

багатства; можливості суспільного розвитку на основі механізму формування 

багатства; спрямованість розвитку суспільства як результат розв’язання 

суперечностей у сфері соціально-економічних відносин, пов’язаних зі створенням і 

використанням багатства. 

Аргументовано наукове положення про засади трактування багатства, яке існує 

як у формі запасу, так і у формі потоку. За такої умови пояснення багатства як запасу 

сутнісно корелює із розумінням потенціалу розвитку суспільства, а пояснення 

багатства, як потоку – із розумінням, власне, процесу розвитку. 

Систематизовано підходи до трактування сутності економічного потенціалу на 

основі поєднання ієрархічної класифікації, здійсненої за критерієм еволюції наукової 

думки щодо досліджуваного феномену, з типологією – визначенням якісних 

відмінностей за видами економічного потенціалу. Це надало змогу конкретизувати 

багатство в категоріях видових потенціалів суспільного розвитку (ресурсного, 

інституціонального, науково-технічного, організаційного та потенціалу зв’язків). 

У роботі досліджено формування потенціалу сучасних макроекономічних 

систем за складовими (формами) багатства, якими є матеріально-речова, вартісна і 

соціальна форми багатства. Окремо досліджено інститути як суспільне благо та 

чинник синтезу складових багатства. 

Розроблено підхід до визначення матеріально-речової (кориснісної) форми 

багатства, відмінністю якого є систематизація наукових суджень про нього з позицій 

розуміння блага, товару, виробництва, споживчої вартості, корисності, накопичення, 

споживання (продуктивного й непродуктивного). Обґрунтування названого підходу 

дало змогу виявити суперечності, які супроводжують цикл продукування багатства в 

умовах започаткування постіндустріальних відносин. Крім того, такий підхід дає 
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змогу ідентифікувати псевдобагатство й довести, що воно є причиною суспільного 

конфлікту, зумовленого невідповідністю між дійсною цінністю створеного блага і 

його споживчими властивостями з одного боку та суб’єктивно-уявною оцінкою 

корисності і ринковою вартістю товару – з іншого. 

Визначено теоретичні засади трактування вартісної форми багатства, які 

відрізняються від інших поясненням особливостей його формування за допомогою 

криптовалют, що дало змогу поглибити дослідження сутності посткапіталістичної 

епохи та процесів, що відбуваються у віртуальній системі економічних відносин за 

опосередкування фіатних грошей. 

Досліджено соціальну форму багатства, особливістю трактування якої є 

виокремлення та ідентифікація її інституціональної, людської, культурно-етичної, 

інфраструктурної та структурно-організаційної складових, які проявляються за умови 

функціонування капіталу у його різних його видах. У контексті такого аналізу 

найбільш значущими є те, що соціальний капітал є індивідуальним благом, але 

завдяки членству людини в групі він набуває ознак суспільного блага і на цій основі 

(як багатство соціальних відносин) формується соціальне багатство. Важливим також 

є те, що через посилення соціальних мереж відбувається агрегація інформації й 

соціальний капітал інтенсивно накопичується у віртуальному просторі, стає все менш 

олюдненим і все технологічнішим, що дає змогу, зокрема, трансформувати його в 

інтелектуальний капітал глобальних корпорацій. 

Здійснено класифікацію інститутів за критерієм їх ефективності для 

функціонування та розвитку суспільства, яка відрізняється від інших виокремленням 

п’яти ситуацій, комбінаторно змодельованих за двома групами інститутів (формальні 

та неформальні). Це надало змогу проаналізувати ефект (поріг формування багатства) 

від кожної з них та оцінити інститути як суспільне надбання, благо та відповідну 

форму багатства. 

У дисертації сформовано наукове положення про багатство, яке розглядається 

в аспекті метапарадигми, що є особливо цінним для розвитку сучасної наукової думки 

та пояснення на основі отриманих наукових здобутків реалій сьогодення. Враховані 

особливості формування багатства суспільства та світові тенденції його 
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нагромадження. Ґрунтуючись на цьому визначено потенціал нагромадження та 

використання багатства в Україні.  

Здійснено аналіз процесу створення багатства на сучасній стадії розвитку 

суспільства, якою є започаткування основ постіндустріальної економіки. Особливість 

цієї стадії розвитку визначається початком формування просьюмер кібер-фізичної 

системи, активними учасниками якої стають як підприємці-новатори (суб’єкти 

попередньої індустріальної господарської практики), так і просьюмери (суб’єкти 

майбутньої постіндустріальної господарської практики). Це дало змогу визначити 

сучасний етап розвитку суспільства як гібридну (змішану) економіку. 

Конкретизовано аналіз нагромадження світового багатства на основі 

методичного підходу до відбору та використання показників, які відображають якість 

економічного та соціального розвитку національних систем. Застосування цього 

підходу дозволило визначити загальні світові тенденції формування багатства, а 

також проаналізувати у відповідному контексті й за подібної системи показників 

нагромадження та споживання багатства в Україні. 

Визначено особливості цих процесів у контексті соціально-економічного 

розвитку України. Встановлено вимоги забезпечення та перспективи подальшого 

соціально-економічного розвитку України на основі створення та ефективного 

використання багатства. Аргументовано, що слідування такому імперативу розвитку 

є необхідною умовою подолання в короткостроковому періоді складної економічної 

та політичної ситуації, яка наявна в Україні, а в довгостроковому – набуття державою 

статусу активного учасника світових процесів, що пов’язані з започаткуванням і 

поступовим становленням постіндустріальних відносин. 

Набули подальшого розвитку інституціональні засади соціально-економічного 

розвитку суспільства, які розглядаються як резерв збільшення багатства та 

трактуються як портфель відповідних активів. Їх застосування дало змогу визначити 

напрям реалізації потенціалу нагромадження та використання багатства України. 

Ключові слова: багатство, потенціал розвитку, економічний розвиток, 

макроекономічна система, матеріально-речова форма багатства, вартісна форма 

багатства, соціальна форма багатства, інститути. 
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ABSTRACT 

 

Silantiev O. I. The wealth of society as the potential of modern macroeconomic 

system development. – Manuscript. 

The thesis for the degree of Candidate of Economic Sciences on specialty: 08.00.01 – 

Economic Theory and History of Economic Thought. – Higher Educational Establishment 

of Ukoopspilka «Poltava University of Economic and Trade». – Poltava, 2019. 

This thesis is dedicated to study wealth of society, which creates the potential of 

modern macroeconomic systems development.  

This thesis provides a systematic scientific analysis of the economic development 

formation based on created and accumulated wealth by society. The wealth of society has 

been investigated in the aspect of the metaparadigm of social development. It allowed us to 

reveal the change in the forms in which wealth is objectified and identify the features of its 

constituents. The investigation of wealth formation and its constituent allowed to 

dialectically prove its socio-economic (post-capitalist and post-industrial) essence.  

The developed and proposed concept of researching society wealth, reflects the 

potential development of modern macroeconomic systems. The complex analysis of 

theoretical and methodological (conceptual) approaches was allowed to make assessment of 

socio-economic development of society possible based on its accumulated and used wealth. 

Based on this, the scientific approaches to the analysis of the processes of forming the 

potential of modern macroeconomic systems in the coordinates of wealth / development and 

the accumulation of wealth by forms are specified. The principles of formation, 

accumulation and distribution of wealth in the conditions of formation of postindustrial 

relations are grounded. 

The theory and methodology of research which allows to give the assessment of social 

and economic development of society based on accumulated and used wealth. The 

categorical analysis in content-terminology connection «wealth – potential – development» 

was carried out. The evolution stages of scientific and economic thought in the subject field 

of wealth research, as well as theoretical and methodological approaches to the 
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interpretation of the potential of the development of modern macroeconomic systems were 

analyzed. 

It was proved that the wealth is an integral part of the dynamic system of modern 

society, which manifests itself by terminology, categorical, meaningful and empirically in 

the interdependence of «wealth – potential – development». This theoretical and 

methodological approach allows us to use the laws of dialectics, determinate the specific 

formation of wealth in the conditions of gradual transition society to post-industrial 

relations: driving forces and sources of wealth accumulation; opportunities for social 

development based on the mechanism of wealth creation; the direction of society 

development as a result of contradiction resolution in field of relations associated with the 

creation and use of wealth. 

The scientific position on the principles of treating wealth, which exists both in the 

form of stock and the form of the flow, was argued. At the same time, the explanation of 

wealth as a stock essentially correlates with understanding the development of potential 

society, and the explanation of wealth as a flow – from understanding the actual 

development process. 

The approaches to interpretation the essence of economic potential was systematized, 

based on combination the hierarchical classification, carried out on the criterion of the 

evolution scientific thought in relation to the phenomenon under study, with the typology – 

the definition of qualitative differences by types of economic potential. This made a 

possibility to specify the wealth in the categories of specific potential social development 

(resource, institutional, scientific and technical, organizational and communication potential. 

In this thesis the formation of modern potential in macroeconomic systems on the 

components (forms) of wealth, which is the material-real, cost and social form of wealth, 

was investigated. Individually investigated the institutes as a public good and a factor in 

synthesis of wealth components. 

The approach to the definition of material wealth was developed, which differs by 

systematization of scientific judgments about the standpoint of understanding the commodity 

goods, goods, production, consumer value, utility, accumulation, consumption (productive 

and unproductive). Substantiation of this approach allowed to identify the contradictions that 



8 

 

accompany the cycle of wealth production in the context of the establishment of post-

industrial relations. In addition, the possibilities of this approach made it possible to identify 

quasi and to prove that it is the cause of social conflict due to the discrepancy between the 

true value of the created good and its consumer properties, on the one hand, and the subjective-

imaginary assessment of utility and market value of the goods – on the other. 

The theoretical principles of interpretation the value form of wealth, which differ from 

other explanations of the peculiarities of its formation with the help of crypto currency have 

been determined, which allowed to learn deeply the scientific researches the essence of the 

post-capitalist era and the processes of taking place in the virtual system of economic 

relations for the mediation of fiat money. The social form of wealth was explored, the 

peculiarity of which is the identification and identification of its institutional, human, 

cultural and ethical, infrastructural and structural-organizational components that manifest 

themselves in functioning of capital in its various forms. 

Analyzing this context, the most significant is that the social capital is an individual 

good, but due to the membership of a person in a group, it acquires signs of social good and 

on this basis (as wealth of relations) social wealth is formed. Nevertheless, it is also 

important that the aggregation of information takes place through the intensification of 

social networks and social capital is intensively accumulated in the virtual space, becoming 

less humanly and much more increasingly by technological side, which allows it to be 

transformed into the intellectual capital of global corporations. 

In the thesis the scientific position on wealth is formed which is considered in the 

aspect of metaparadigm, which is especially valuable for the development of modern 

scientific thought and explanation on the basis the scientific achievements the present 

realities. The peculiarities of the formation of the wealth of society and the world tendencies 

of its accumulation are taken into account. Building on this, the potential of accumulation 

and use of wealth in Ukraine is determined. 

In thesis has been analyzed the wealth creation process on modern stage of society 

development (establishing of post-industrial economy). The main feature of this 

development stage is the combination of: prosumer cyber-physical systems, active 

participants of which are entrepreneurs-innovators and can identify as subjects of the 
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previous industrial economic practice; and prosumers, active participants of which are 

person who consumes and produces a product, that can identify as subjects future post-

industrial economic practice). The argument that the present stage of society development is 

a hybrid (mixed) type of economic relations was argued. 

For the analysis of the wealth accumulated by society, a methodical approach has been 

defined which involved variability of the target selection indicators in their totality. The 

approach is applied for the assessment of the development of modern socio-economic systems 

based on their accumulated wealth. In this context, the accumulation and consumption of world 

wealth and wealth in Ukraine were analyzed. 

The processes features in the context of socio-economic development of Ukraine are 

determined. Has been identified the requirements for providing further socio-economic 

development of Ukraine based on creation and effective use of accumulated wealth. Argued 

that following such a development imperative is a prerequisite for overcoming the complex 

economic and political situation that exists in Ukraine in the short run, and in the long term,  

opportunity to acquiring the status of an active participant in world processes associated with 

the initiation and gradual formation of post-industrial relations. 

To determine the potential of accumulation and using wealth; theoretical and 

methodological approach to treating wealth as a portfolio of assets has been developed. The 

approach was applied for definition of direction as realization of potential accumulation and 

utilization of Ukrainian wealth. 

Keyword: wealth, development potential, economic development, macroeconomic 

system, material form of wealth, value form of wealth, social form of wealth, institutions. 
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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми дослідження. Системні зміни, що відбуваються нині в 

українському суспільстві, зумовлюють потребу в наукових розробках, спрямованих 

на дослідження багатства, процес утворення якого відбувається в умовах становлення 

постіндустріальних відносин. Поглибленого наукового аналізу вимагає з’ясування 

його сутності, змісту і форм. Важливим є дослідження багатства в аспекті 

метапарадигми суспільного розвитку, що дає змогу констатувати зміну форм, у яких 

об’єктивується багатство суспільства, виявити особливості його складових, 

діалектично пояснити умови формування та утворення й обґрунтувати його 

соціально-економічну (посткапіталістичну та постіндустріальну) сутність. 

Актуальність дослідження багатства суспільства як потенціалу розвитку 

сучасних макроекономічних систем обумовлена новою якістю відносин, що 

започатковуються нині в суспільстві й пов’язані зі становленням постіндустріальних 

відносин. У контексті дослідження багатства поглибленого наукового аналізу 

вимагають трансформаційні процеси, які відбуваються у сучасних макроекономічних 

системах та докорінно змінюють економіку й соціум. Дослідження багатства є 

важливим з огляду на перспективи подальшого соціально-економічного розвитку 

України, яка має стати активним учасником світових процесів, пов’язаних із 

започаткуванням та поступовим становленням постіндустріальних відносин. Отже, для 

забезпечення національного розвитку України, який відбувається в умовах складної 

політичної та економічної ситуації, дослідження багатства суспільства як потенціалу 

розвитку сучасних макроекономічних систем є актуальним. 

Надзвичайно важливим є двоєдине дослідження багатства як передумови та 

результату соціально-економічного розвитку. В умовах започаткування 

постіндустріальних відносин, особливої значущості в системі наукових пошуків 

набуває аспект людини, яка є творцем і носієм інтелектуального капіталу, одночасно 

розглядається як уособлення й основне джерело створення багатства, а її здатність до 

примноження багатства є невичерпною, порівняно з іншими джерелами. 
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Багатство як визначальний феномен суспільного життя традиційно знаходиться 

в центрі наукових досліджень політичної економії. У різні часи його вивчали 

мислителі (Сократ, Платон), економісти (А. Сміт, Д. Рікардо, Ф. Кене, А. Тюрго, 

А. Монкретьєн, К. Маркс та інші), соціологи (П. Бурдьє, Дж. Коулман, Р. Патнем, 

Ф. Фукуяма та інші). Дослідженню наукових проблем створення та використання 

багатства, забезпечення соціально-економічного розвитку та формування його 

потенціалу присвячені праці багатьох вітчизняних науковців (I. Бобух, 

Н. Верхоглядової, В. Вишневского, А. Гальчинського, В. Геєця, О. Глущенко, 

А. Гриценка, Ю. Зайцева, Н. Коленди, Ю. Лисенка, С. Ніколенка, М. Рогози, 

В. Тарасевича, О. Шкурупій, С. Шумської та інших) та закордонних (Р. Ауті, 

А. Алчіана, Г. Беккера, П. Дасгупта, Т. Еггертссона, Р. Коуза, Г. Лоурі, Д. Макклоскі, 

Е. Остром, Д. Паул, Е. Райнерта, Е. де Сото, Л. Ханіфана та інших). 

Однак, незважаючи на численні дослідження багатства суспільства, в умовах 

становлення постіндустріальних відносин виникає необхідність розширення системи 

наукових знань щодо зазначеної проблематики в аспекті пізнання багатства 

суспільства як потенціалу його розвитку, що обумовило вибір теми дослідження, її 

мету і завдання. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри економічної теорії 

та прикладної економіки ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі» «Формування інституціонального середовища соціально-економічних 

систем» (номер державної реєстрації 0112U007768), у межах якої автором 

проаналізовано еволюцію наукової думки в предметному полі дослідження багатства, 

з’ясовано особливості формування потенціалу сучасних макроекономічних систем за 

складовими багатства; відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри 

міжнародної економіки ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі» «Сучасні процеси глобалізації: рушійні сили, мегатренди, суперечності» 

(номер державної реєстрації 0113U006220), у межах якої автором досліджено 

тенденції нагромадження та використання багатства в Україні та світі. 
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Мета і завдання дослідження. Метою дисертації є розроблення 

концептуальних підходів до формування комплексної системи знань про багатство 

суспільства, яке є основою розвитку сучасних соціально-економічних систем. 

Відповідно до мети дослідження, у роботі було поставлено і вирішено такі завдання: 

– узагальнено підходи до розробки понятійно-категоріального апарату аналізу 

багатства суспільства у взаємозв’язку «багатство – потенціал – розвиток»; 

– проаналізовано еволюцію наукової думки, відповідно до предметного поля 

дослідження багатства; 

– класифіковано сучасні теоретико-методологічні підходи до трактування 

потенціалу економічного розвитку сучасних макроекономічних систем; 

– досліджено матеріально-речову форму багатства як основу потенціалу 

розвитку економіки та суспільства; 

– ідентифіковано вартісну форму багатства через виявлення впливу її факторних 

складових на потенціал економічного розвитку суспільства; 

– визначено, що соціальна форма багатства є домінантою в потенціалі розвитку 

сучасної економіки та суспільства; 

– досліджено інститути як суспільне благо та чинник синтезу складових 

багатства; 

– виявлено особливості формування багатства суспільства з урахуванням умов 

становлення постіндустріальних відносин; 

– визначено світові тенденції нагромадження багатства в умовах становлення 

постіндустріальних відносин; 

– доведено можливість нагромадження потенціалу багатства в Україні та його 

продуктивного використання. 

Об’єктом дослідження є процеси формування потенціалу соціально 

економічного розвитку на основі створеного в суспільстві багатства. 

Предметом дослідження є теоретико-методологічні та концептуальні засади 

дослідження багатства суспільства як потенціалу розвитку сучасних 

макроекономічних систем. 
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Методи дослідження. Дослідження за темою дисертаційної роботи базується 

на використанні комплексності та системності, діалектичного принципу загального 

зв’язку й взаємодії. У процесі вирішення поставлених завдань використані 

загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: метод систематизації та 

діалектичний метод (при проведенні понятійно-категоріального аналізу у змістовно-

термінологічному зв’язку «багатство – потенціал – розвиток» – п. 1.1); 

порівняльно-історичний метод (для з’ясування еволюції економічної думки у 

предметному полі дослідження суспільного багатства – п. 1.2), метод формалізації 

(для унаочнення процесного підходу до визначення потенційної здатності 

економічних систем відтворювати багатство – п. 1.3); методи аналізу та синтезу (для 

дослідження формування потенціалу сучасних соціально-економічних систем за 

складовими суспільного багатства – п. 2.1); індукції та дедукції (для дослідження 

вартісної форми багатства та її окремих факторних складових – п. 2.2); метод 

системного аналізу (для дослідження сутності та структури соціальної форми 

багатства – п. 2.3); методи економіко-математичного моделювання (для проведення 

кореляційно-регресійного аналізу з метою виявлення стохастичного зв’язку між 

корумпованістю державного управління та формування багатства сучасних 

макроекономічних систем – п. 2.4), методи абстрагування, ідеалізації, синтезу та 

моделювання (для виявлення особливостей формування багатства суспільства в 

умовах становлення постіндустріальних відносин – п. 3.1); метод порівняння (для 

дослідження світових тенденцій нагромадження багатства та потенціалу соціально-

економічного розвитку сучасних макросистем – п. 3.2); методи моделювання 

економічних процесів, імовірнісно-статистичні та історико-логічний (для 

дослідження потенціалу нагромадження та використання багатства 

України – п. 3.3). 

Інформаційною базою дослідження є публікації вітчизняних та зарубіжних 

науковців, розміщені у базах даних (Національної бібліотеки України 

ім. В. І. Вернадського, JSTOR, SCG, Harvard University Press, Stanford University 

Library, Stevens Institute of Technology Library, CiteSeerX, ResearchGate, Universiteit 

Utrecht Library, The University of Utah Library, The University of Chicago Press Journals, 
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Northwestern Kellogg University Library, Springer, Georgeritzer WordPress, Mises Org), 

аналітичні та статистичні дані міжнародних організацій (International Monetary Fund, 

World Bank, The United Nations Conference on Trade and Development, Transparency 

International, United Nations), національних та закордонних органів виконавчої влади 

(Державної служби статистики України, European Commission), інформаційні 

матеріали публічних транснаціональних компаній у сфері фінансів та банківських 

послуг (Credit Suisse Group), звіти міжнародних аудиторських та консалтингових 

агентств (Knight Frank, Boston Consulting Group, Allianz), аналітичні огляди 

спеціалізованих періодичних видань (The Economist, ZDNet) та інші ресурси мережі 

інтернет. 

 Наукова новизна одержаних результатів. У дисертації розроблено нове, 

важливе для національної економіки наукове завдання, яке полягає у визначенні 

потенціалу розвитку національної економічної системи на основі створеного в 

суспільстві багатства. Найсуттєвішим результатом наукового аналізу є концепція 

дослідження багатства суспільства як потенціалу розвитку сучасних 

макроекономічних систем. Вона є методологічною основою формування необхідних 

умов для реалізації національного прогресу на основі накопиченого багатства. Нові 

наукові положення, які було одержано особисто автором і виносяться на захист, 

полягають у наступному: 

вперше: 

 – розроблено концепцію дослідження багатства суспільства, логіку якої 

відрізняє наявність теоретико-методологічного та емпірико-аналітичного рівнів 

наукового аналізу, а ключовим положенням є трактування багатства як портфеля 

активів, який формується за одночасного існування багатства суспільства у формі 

запасу (що сутнісно корелює з розумінням потенціалу розвитку суспільства) та у 

формі потоку (що сутнісно корелює з розумінням, власне, процесу розвитку 

суспільства); це дозволило відповідним чином (як запас і як потік) проаналізувати 

нагромадження та використання всіх видів багатства, якими володіє суспільство в 

різноманітті їх форм (матеріально-речової, вартісної, соціальної); 
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 удосконалено: 

– підхід до визначення матеріально-речової (кориснісної) форми суспільного 

багатства з позицій розуміння блага, товару, споживчої вартості, корисності, який 

здійснюється в контексті аналізу виробництва, накопичення та споживання; це 

дозволило виявити суперечності, які супроводжують цикл відтворення багатства в 

умовах започаткування постіндустріальних відносин і показати, що створення 

псевдобагатства є причиною суспільного конфлікту, зумовленого невідповідністю між 

дійсною цінністю створеного блага і його споживчими властивостями, з одного боку 

та суб’єктивно-уявною оцінкою корисності й ринковою вартістю товару – з іншого; 

– теоретичні засади трактування вартісної форми суспільного багатства, які 

відрізняються від інших поясненням особливостей його формування за допомогою 

криптовалют, що дозволило поглибити наукові дослідження сутності 

посткапіталістичної епохи, процесів, що відбуваються у віртуальній системі 

економічних відносин, і врахувати специфіку функціонування криптовалют поряд із 

фіатними грошима;  

– підхід до визначення соціальної форми багатства через виокремлення та 

ідентифікацію його інституціональної, людської, культурно-етичної, 

інфраструктурної та структурно-організаційної складових, який проявляється при 

функціонуванні капіталу в різних формах; це дозволило сформулювати розширений 

підхід до розуміння соціальної форми багатства, обґрунтувавши таке: соціальний 

капітал є індивідуальним благом, але завдяки членству людини в групі він набуває 

ознак суспільного блага й на цій основі (як багатство відносин) формується соціальне 

багатство; утворення людського та соціального капіталу відбувається у 

взаємозв’язку, завдяки їх міжкомпонентній залежності в структурі названих видів 

капіталу, що веде до створення багатства у її соціальній формі; існує зв’язок між 

соціальним та оборотним інформаційним капіталом, який проявляється в тому, що 

через поширення соціальних мереж відбувається агрегація інформації й соціальний 

капітал інтенсивно накопичується у віртуальному просторі, стає все менш олюдненим 

і все більш технологічним, що дозволяє, зокрема, трансформувати його в 

інтелектуальний капітал глобальних корпорацій; 
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 набули подальшого розвитку: 

– теоретико-методологічний підхід до розуміння багатства як невід’ємної 

складової системної динаміки сучасного суспільства, що термінологічно, 

категоріально, змістовно та емпірично проявляється у взаємозалежності 

«багатство – потенціал – розвиток» і дозволяє, використовуючи закони діалектики, 

визначити специфіку формування багатства в умовах поступового переходу 

суспільства до постіндустріальних відносин, а саме: рушійні сили та джерела 

нагромадження багатства (закон єдності та боротьби протилежностей); можливості 

суспільного розвитку на основі механізму формування багатства (закон взаємного 

переходу кількості в якість); спрямованість розвитку суспільства як результат 

розв’язання суперечностей у сфері відносин, пов’язаних зі створенням і 

використанням багатства (закон подвійного заперечення); 

– систематизація підходів до трактування економічного потенціалу, яку 

відрізняє від інших поєднання ієрархічної класифікації, здійсненої за критерієм 

«еволюція наукової думки» стосовно досліджуваного феномену, з типологією – 

визначенням якісних відмінностей економічного потенціалу за видами; це дозволило 

конкретизувати багатство в категоріях видових потенціалів суспільного розвитку 

(ресурсного, інституціонального, науково-технічного, організаційного та потенціалу 

зв’язків); 

– науковий напрям дослідження стадіальності постіндустріальної економіки, 

особливістю якого є аналіз створення суспільного багатства на сучасній стадії, що 

передбачає застосування просьюмер кібер-фізичної системи, активними учасниками 

якої є одночасно як підприємці-новатори (суб’єкти попередньої індустріальної 

господарської практики), так і просьюмери (суб’єкти майбутньої постіндустріальної 

господарської практики); це дозволило визначити сучасний етап розвитку суспільства 

як гібридний (змішаний) тип економічних відносин. 

Практичне значення одержаних результатів. Отримані в результаті 

дослідження висновки й укладені автором практичні рекомендації мають важливе 

значення, оскільки їх основні положення щодо сприяння процесам зростання 

суспільного багатства та розвитку сучасних соціально-економічних систем, включені 
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в державні програми та стратегії обласного рівня. Практичне значення одержаних 

результатів підтверджується довідками про впровадження результатів дослідження 

Полтавською обласною державною адміністрацією при коригуванні та розробці 

стратегічних і програмних документів Полтавської області (довідка № 02.2-46/1347 

від 21.06.2018 р.) та Вищим навчальним закладом Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» (довідка № 23-38/447 від 22.06.2018 р.). 

Особистий внесок здобувача. Всі наукові результати, які викладені в 

дисертації та виносяться на захист, одержані автором особисто. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і теоретичні висновки 

дисертації обговорювались на п’яти міжнародних та національних науково-

практичних конференціях: Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні 

наукові інновації» (м. Київ, 24–25 лютого 2018 р.), Міжнародній науково-практичній 

конференції «Актуальні питання економіки, управління та права» (м. Полтава, 

19 лютого 2018 р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Наука та 

проекти» (м. Київ, 27–28 лютого 2018 р.), Міжнародній науково-практичній 

конференції «Глобальні проблеми економіки та фінансів» (м. Київ-Прага-Відень, 

28 лютого 2018 р.), науковій конференції студентів та молодих вчених «Актуальні 

проблеми теорії та практики міжнародної економіки в умовах глобальної 

трансформації» (м. Полтава, 23 квітня 2015 р.). 

Публікації. Основні положення дисертації автором опубліковано у 

15 наукових працях загальним обсягом 8,5 друк. арк., із яких усі належать особисто 

автору, у тому числі 10 – у наукових фахових виданнях України, включених до 

міжнародних наукометричних баз даних, 5 – в інших виданнях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел із 272 найменувань і 47 додатків. 

Загальний обсяг роботи складає 320 сторінок, у тому числі  219 сторінки основного 

тексту або 10,9 авторських аркушів. Текст дисертації ілюструють 20 рисунків і 4 

таблиці, із яких 1 рисунок повністю займає площу сторінки. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

БАГАТСТВА СУСПІЛЬСТВА 

 

 

1.1. Сутність багатства суспільства у відображенні змістовно-

категоріального аналізу «багатство – потенціал – розвиток» 

 

 

Поняття є формою (категорією) мислення, утворення якої відбувається в 

процесі ідентифікації індивідуальних властивостей предмета, що визначають його 

ознаки. Воно є елементарною одиницею розумової діяльності, яка слугує носієм і 

засобом збереження інформації. Поняття є результатом взаємодії людей у процесі 

мислення, внаслідок якого виникає можливість ідентифікувати те чи інше явище. 

Оперування поняттями дає змогу людям розуміти одне одного, передавати знання та 

інформацію через механізм вербалізації, набуваючи дефініції терміну. На відміну від 

концепції, яка є динамічною (перебуває в постійному русі), поняття має чіткі межі й 

утворює змістовий шар концепту. Воно відображає сукупність пізнаних суттєвих 

ознак об’єкта, його найбільш суттєвих характеристик. Зміст поняття є сукупністю 

втілених у ньому ознак. Обсяг поняття – це сукупність описаних ним предметів та 

явищ, що втілено в ньому. Базуючись на ознаках, встановлюється відношення та 

зв’язок предмета, його подібність чи відмінність від інших. 

Г. В. Ф. Гегель зазначив, що в понятті втілюється та розкривається справжня 

природа речей, а не його відмінність від інших об’єктів. Думка рухається із середини 

назовні, формуючи поняття. Поняття є найпростішою формою теоретичного 

пізнання, «яка відтворює предмети та явища в їхніх істотних ознаках» [47, с. 25]. 

Іншим складником понятійно-категоріального аналізу є категорія – кінцева 

ланка, якій неможливо надати подальшого узагальнення1. Категорія відображає 

                                           
1 Слово «категорія» походить від грецького «kategoria» (висловлювання, ознака, звинувачення) і означає найбільш 

загальне поняття, що відображає універсальні властивості і відношення об'єктивної дійсності та закономірності 

розвитку всіх явищ. 
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найфундаментальніші, найістотніші відносини, зв’язки об’єктивної дійсності та 

пізнання. Її можливо ідентифікувати як узагальнену форму мислення, у якій 

втілюються властивості та ознаки предметів реального світу, а також їх відношення 

до об’єктивної дійсності. 

Відмінність категорії від поняття полягає в тому, що вона, зазвичай, не 

піддається визначенню в межах однієї теорії, напряму чи навіть всієї дисципліни. За 

допомогою категорії можливо здійснити перехід від однієї сфери знань до іншої, 

охопивши широкий пласт науки під час ідентифікації певної економічної проблеми.  

Категорія багатства є концептуальною відправною точкою для всієї 

економічної науки. Через значну широту цієї категорії її сутність може відрізнятись, 

залежно від сфери (галузі) використання. На найзагальнішому рівні економісти 

визначають багатство як «дещо цінне», що охоплює як суб’єктивний характер ідеї, 

так і саму ідею, яка не є фіксованою або статичною. Багатство – це щось, що 

знаходиться понад природних людських потреб, утворюючи надлишок, є достатком 

матеріальних чи нематеріальних цінностей у людини чи суспільства. Словникові 

видання дають декілька визначень поняттю «багатство»: багатство – це велике 

майно, цінності, гроші; сукупність матеріальних цінностей (надра, тваринний і 

рослинний світ); сукупність духовних цінностей; велика кількість чогось, 

багатоманітність; щось дуже цінне, важливе, значне, наприклад, здоров’я 

людини [112, с. 316]. ООН (UN – United Nations) визначає багатство як грошове 

мірило, суми природних, людських та виробничих (матеріальних) активів2;3. 

Природний капітал включає в себе землю, ліси, горючі корисні копалини та 

мінерали; людський капітал – освіту та навички населення; матеріальний або 

виробничий капітал – машини, будівлі та інфраструктуру. Ключовим положенням 

розробленої та запропонованої концепції дослідження багатства суспільства як 

потенціалу розвитку сучасних макроекономічних систем (рис. 1.1) є трактування 

багатства як портфеля активів, який формується за одночасного існування багатства 

                                           
2 Оригінальна цитата «But there is no widely recognised, monetary measure that sums up this stock of natural, human and 

physical assets» [264]. 
3 Докладніше  про структуру багатства у визначенні ООН див. Inclusive Wealth Report 2012 [216, с. 79–84]. 
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суспільства у формі запасу (сутнісно корелює із розумінням потенціалу розвитку 

суспільства) та потоку (сутнісно корелює із розумінням процесу розвитку 

суспільства). 

Досліджуючи природу та сутність категорії «багатство», у першу чергу 

потрібно виокремити конкретні форми його прояву. Тобто виділити традиційні види 

матеріальних та нематеріальних благ, які зумовлюють розвиток сучасних 

макроекономічних систем, а отже, є багатством у різноманітті своїх видів та форм: 

матеріально-речову, вартісну та соціальну форми багатства.  

Поступовий процес становлення постіндустріального суспільства корегує 

соціально-економічний механізм продукування, накопичення та споживання 

багатства людством. Відповідно, розширюється предметне поле дослідження 

категорії «багатства», особливо тих його видів, які домінують в системі 

постіндустріального суспільства, що одночасно узгоджуються з посткапіталістичною 

парадигмою. Нині виокремлюються особливі імперативні види багатства, наприклад, 

інтелектуальне, культурне, духовне багатство нації, стратегічне управління, а також 

інститути, що одночасно є як суспільним благом, так і чинником синтезу складових 

багатства. Такий підхід дає змогу розпізнати реальні процеси, що відбуваються в 

суспільстві щодо продукування, накопичення та споживання багатства в умовах 

гібридного (змішаного) типу економічних відносин. 

Становлення постіндустріального суспільства створює передумови для 

затвердження соціальної-орієнтованої моделі економіки, за якої продукування та 

перерозподіл суспільного багатства відбуватиметься у формі, так званого, 

«капіталізму +» або «соціального капіталізму». Це наочно проявляється в становленні 

гібридної (змішаної) економіки, яка поєднує в собі традиційну капіталістичну модель 

суспільного відтворення та модель економіки колективних благ – так званої, «Peer-

to-Peer»4 економіки (з англ. рівний до рівного). 

                                           
4 Peer-to-pear economy – децентралізована модель, відповідно до якої два індивіда безпосередньо взаємодіють між собою 

з приводу  купівлі чи продажу товарів та послуг без залучення третьої особи (посередника або бізнес-компанії). 
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Рис. 1.1. Концепція дослідження багатства суспільства як потенціалу розвитку 

сучасних макроекономічних систем 
Джерело: розроблено автором 
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Особливістю економіки колективних благ є децентралізовані платіжні системи 

(Bitcoin, Ethereum) та становлення децентралізованої банківської системи (біржі обміну 

криптовалют, децентралізоване проведення трансакцій завдяки блокчейну, рівноправне 

кредитування тощо), трансформація індивідуальних трудових відносин (фріланс, зсув із 

корпоративних у колективні та індивідуальні трудові відносини, зростання ролі 

просьюмерів-новаторів та незалежних виробників), зростання соціального капіталу 

суспільства тощо. Цьому сприяє нова парадигма відтворення багатства, яка ґрунтується 

на: 1) укрупненні виробництва (гігафабрики); 2) зростанні ефективності бізнес-процесів, 

завдяки їх автоматизації, роботизації, поширенню штучних нейронних мереж і чат-

ботів; 3) удосконаленні адитивних технологій, що задіяні у виробництві матеріальних 

благ, а також створенні інформаційних та інтелектуальних благ завдяки використанню 

нейронних мереж та кібер-фізичних систем. 

Багатство можна розглядати в контексті співвідношення накопичення цінностей 

одного суб’єкта економічних відносин, порівняно з іншим. Отже, істинна сутність 

багатства пізнається в порівнянні. Для певної макроекономічної системи багатство 

проявляється в різниці між активом та пасивом усіх видів матеріальних і нематеріальних 

активів країни в певному проміжку часу. Особливістю багатства є його подвійність 

(суперечливість), оскільки воно одночасно є як результатом, так і передумовою 

соціально-економічного розвитку. «Багатство» є своєрідною основою, фундаментом, на 

якому будується подальший розвиток суспільства, зростання його добробуту. Розвинута 

країна – це зазвичай багата країна, проте, багата країна не завжди є розвинутою. Також 

багатство можна визначити як усе, що розширює вибір альтернатив, можливості 

людини. З цієї позиції речі, послуги, природні ресурси, гроші, знання та навіть обсяг 

вільного часу можуть розцінюватись як багатство. Якщо суспільство володіє достатнім 

обсягом матеріальних та нематеріальних благ, які можуть кількісним способом 

задовольнити потреби його членів та самої системи, можна говорити, що таке 

суспільство багате. Варто зазначити, що в різних часових періодах багатство може 

втілюватися або ототожнюватися із різними видами активів. 

Особливої уваги вимагає дослідження феномену відчуження об’єкту як носія 

певних властивостей предмету багатства. Це проявляється у відокремленні багатства 



28 

 

від його визначальної (головної) властивості, ознаки, функції, а саме: бути носієм 

певної об’єктивної цінності, що втілена в певній речі. Отже, цінність багатства стає 

залежною від сприйняття людиною і виникає лише тоді, коли саме людина вважає 

певну річ (благо, послугу, інформацію чи знання) цінною, незалежно від внутрішньої 

сутності та природи цих самих речей. Тобто, якщо людина і суспільство вважають, 

що певний об’єкт (річ або послуга) представляють для них цінність, то це благо стає 

багатством як таким. Інакше кажучи, багатство стає багатством лише у свідомості 

людини, а потім, коли в суспільстві затвердилося розуміння певної речі як багатства, 

воно зворотним чином формує уявлення людини. 

У сучасних умовах феномен відчуження багатства набуває істотної 

специфічності. Практичне вираження проблеми ідентифікації цінності багатства 

пов’язано із дегуманізацією – деструктивним явищем розвитку сучасного 

суспільства. Воно проявляється в тому, що цінність багатства нав’язується соціуму 

штучним чином, формуючи уявлення людей та суспільства загалом про цінність благ 

та послуг, які корисними насправді не є. Це зумовлює постановку питання про 

достатність наявних теоретико-методологічних засад, що забезпечують розуміння 

сучасних процесів формування та використання багатства, ідентифікації його 

сутності та складових. 

Для формулювання системи наукових поглядів щодо цього необхідне 

узагальнення фіктивності об’єктивної цінності сучасного багатства через суб’єктивну 

природу сприйняття людиною. Відповідно до цього підходу багатство позбавляється 

певної об’єктивної цінності, що міститься в самій сутності речей, та постає 

віддзеркаленням внутрішнього світу людини, її соціальних установок, які знаходять 

своє вираження в процесі об’єктивізації ідеального (ідеї багатства5) у матеріальному 

вимірі (річ як об’єктивоване багатство), у такий спосіб речі набувають якостей, та 

ознак, що роблять їх багатством.  

Джерелом ідеального (ідеї багатства) є людина. Її сприйняття ідеї багатства 

втілюється в благах або послугах. Це дає змогу речам постати уособленням ідеї 

                                           
5 Ідея багатства – це уявлення людини щодо того, що для неї є багатство. 



29 

 

багатства – стати багатством. Поза свідомістю людини будь-яка річ є безплідною, 

некорисною, пустою за своєю сутністю. Це ідентифікує людину оцінювачем 

корисності та цінності, що нерозривно пов’язує розуміння багатства з людиною як 

свідомою особистістю. У такий спосіб переносу ознак ідея багатства об’єктивується 

в матеріальному світі через призму людської свідомості (її соціальних установок та 

потреб), отже надаючи речам цінності, сенсу існування. 

Інший аспект категоріальної визначеності багатства – це питання про часткову 

відірваність багатства від його головної ознаки, яка зумовлює саму його сутність бути 

втіленням багатства. Уречевлюючись у певній формі, багатство постає як об’єкт 

відчуження від людини, оскільки набуває ознак кінцевої продукції. Коли ідеальне 

втілюється в матеріальному (ідея стає річчю), то матеріальний об’єкт переймає ознаки 

та властивості ідеї, втілюючи ідею багатства в собі. Після того, як ідея набула своєї 

матеріальної форми, ставши багатством, тобто об’єктивувалась, вона постає як 

відчужена від людини, а сама річ стає віддзеркаленням ідеї багатства в його 

матеріальному вимірі. Отже, цінність речей уже визначається не їх затребуваністю 

людиною та її оцінюванням, а затребуваністю речей для виробництва нового 

багатства, тобто самою сферою виробництва. Це проявляється у відокремленні 

багатства від його первинної природної ознаки бути скарбом, а саме: бути засобом 

збереження цінності, зводячи його в сучасних умовах до ідеї багатства як засобу 

зростання через обіг, тобто обігового чинника соціальної динаміки. У результаті, 

істинна цінність багатства проявляється через його функцію – здатність продукувати 

нові блага та послуги, бути основним, обіговим, позичковим та авансованим 

капіталом, бути задіяним у суспільному виробництві нових благ і послуг. 

Підсумовуючи все зазначене вище, необхідно підкреслити, що багатство можна 

звести до людини як кінцевого його споживача. Однак, можна також виокремити той 

сегмент багатства, що створюється в соціумі для існування інших видів багатств, 

продукування нових благ та послуг. Цей факт наочно проявляється в наш час, з одного 

боку, у фіктивному характері сучасного багатства (в його обумовленості вимірами 

людської практики), а з іншого – щоразу більшою об’єктивацією світу багатства, його 

відчуженістю від людини. 
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Іншою, не менш важливою категорією понятійно-категоріального аналізу 

«багатство – потенціал – розвиток» є категорія потенціалу. Етимологія потенціалу – від 

латинського «potencia» або французького «potential» і означає «можливий», «здатний». 

Як зазначає Н. Крихівська, «…у філософському сенсі, потенціал – це реальна 

можливість або абстрактна, підкріплена низкою умов, тоді як абстрактна можливість за 

сутністю є здатністю» [70, с. 46]. Потенціал – це якість, ознака, яка характеризує 

максимально можливий граничний рівень досягнення вірогіднісних стратегічних цілей. 

Поняття потенціалу й пов’язаних із ним інших понять: «економічний потенціал» та 

«потенціалу розвитку», набули широкого поширення в сучасній науковій літературі. 

Поняття «потенціал» активно використовується в сучасній науці та відображає різні 

приховані можливості залежно від сфери застосування до певного явища, процесу або 

видів діяльності, що описуються. 

Поняття «економічний потенціал» почало застосовуватись у науковій 

літературі наприкінці 30-х років XX ст., досягнувши піку наприкінці 70-х XX 

ст. [203], а зростання уваги до поняття «потенціал розвитку» відбулося дещо 

пізніше – лише з кінця 1950-х років, досягнувши піку в 1991 році [204]. Зацікавленість 

науковців цією сферою дослідження пов’язано, насамперед, із проблемою 

поступового вичерпання ресурсів екстенсивного економічного зростання та 

необхідністю формування нових «точок росту». 

Сучасна наукова думка розглядає потенціал переважно у контексті 

можливостей, наявних сил, запасів або резервів, які можуть бути використані для 

виробничої діяльності чи потенціювання економічного зростання. У контексті цього 

дослідження ми визначаємо потенціал як наявні, але невикористанні резерви, 

джерела, можливості, які за певних умов можуть бути мобілізовані відповідно до 

конкретної цільової спрямованості, якою є приріст багатства з метою розвитку 

соціально-економічної системи. Отже, потенціал необхідно розуміти як 

нереалізовану, але реально наявну можливість певної макроекономічної системи 

створювати вигоду або джерела, можливості та запаси, які за певних умов можуть 

бути мобілізовані та використані для досягнення певної мети. Потенціал є базовим 

елементом будь-якої макроекономічної системи, який втілює в собі цілі, рушійні сили 
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та джерела її розвитку. Визначення сутності такого феномену як «потенціал» має не 

лише теоретичне, а і практичне значення. Це дає змогу врахувати особливості 

структури, умов та специфіки функціонування певної макроекономічної системи, 

точніше визначити та здійснити вибір підходу до вимірювання та оцінювання її 

потенціалу, що сприяє формуванню ефективної соціально-економічної стратегії 

розвитку суспільства задля зростання його добробуту у майбутньому. 

Дослідження наявних у сучасній науковій думці підходів до класифікації 

економічного потенціалу дало змогу виявити велику кількість форм його існування. 

Традиційно виокремлюють такі його різновиди: економічний, науково-технічний, 

виробничий, трудовий, природно-ресурсний, підприємницький, інтелектуальний, 

фінансовий, інноваційний потенціал та інші. Особливу значущість для подальшого 

аналізу має виокремлення наступних складових потенціалу: об’єктивної, що 

пов’язана з матеріально-речовою базою (природний, фінансовий, виробничий, 

трудовий, інноваційний тощо) та суб’єктивної, що пов’язана з нематеріальними 

активами (науковий, технічний, технологічний, інформаційний, інтелектуальний, 

організаційно-управлінський, адміністративний тощо). 

Потенціал характеризує динаміку, оскільки його сутність проявляється лише в 

процесі його реалізації. Потенціал будь-якого досліджуваного предмета виявляється 

лише у зв’язку з певним процесом, метою, кінцевим призначенням застосування 

ресурсів. Важливо зауважити, що через широкий спектр прямого та опосередкованого 

впливу ендогенних та екзогенних чинників на кінцевий результат неможливо 

однозначно сказати, який саме вплив: позитивний чи негативний – буде отримано 

внаслідок спроби його реалізації. Лише використавши потенційні можливості, можна 

зробити висновок щодо їх цінності та значущості для розвитку та зростання 

добробуту суспільства. Для забезпечення ефекту соціально-економічного розвитку 

макроекономічної системи необхідно, щоб використання потенціалу  супроводжувалося 

саме позитивним результатом. Лише в такому випадку можна стверджувати про його 

цінність. 

За сприятливих умов, нарощування та використання потенціалу розглядається 

непереривним процесом, кожен компонент якого взаємодоповнює та посилює вплив 
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іншого. Якщо в процесі використання потенціалу це не відбувається, постають 

декілька ключових питань: 1) чи були мобілізовані резерви потенційними точками 

зростання; 2) чи їх споживання відповідало поставленій меті; 3) чи ефективно вони 

були спожиті. Отже, якщо здійснювати науковий аналіз у контексті продукування 

національного багатства, то потенціал стає тісно пов’язаний з економічною 

категорією ефективності. 

Широке трактування потенціалу уможливлює залучення до структури 

дослідження великого спектру чинників, приділивши особливу увагу, так званому, 

соціально-економічному складнику: інститутам, структурній організації та 

ефективності взаємодії суб’єктів економічної діяльності, що набувають особливого 

значення в аспекті формування трансакційних витрат6. Трактування поняття 

«потенціал» тісно пов’язане з розумінням поняття «розвиток». Від здатності 

найбільш продуктивно споживати ресурси та ефективно використовувати потенціал 

залежить розвиток будь-якої макроекономічної системи. Розвиток є рухом від 

простого до складного, від нижчого до вищого, внаслідок якого відбувається 

утворення якісно нового об’єкта чи його стану. Розвиток – це здатність певної 

системи змінюватися під дією внутрішніх або зовнішніх чинників, що зумовлено 

зміною її властивостей, унаслідок трансформації наявних компонентів у структурі 

такої системи. Цей процес супроводжується необоротністю зміни цілісності 

предмета, витісненням старого й появи нового. В основі розвитку лежать внутрішні 

суперечності макроекономічної системи, які виникають у процесі її адаптації до 

нових умов, викликів. Результатом такої взаємодії стає її еволюція, рух від простої 

форми до вищої, складнішої, досягнення макроекономічною системою якісно нового 

стану через механізм формування структурних змін і нових ознак, характеристик та 

властивостей. 

Аналіз сучасних підходів до з’ясування сутності розвитку дав змогу виділити 

п’ять основних суджень: 1) розвиток трактується як процес; 2) в основі розуміння 

сутності розвитку лежать якісні та об’єктивні зміни; 3) як процес змін, розвиток є 

                                           
6 Докладніше про це див. підрозділ 2.3; 2.4. 
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переходом від одного стану в інший, процесом змін в часі певних економічних чи 

соціальних параметрів економічної системи; 4) сутність розвитку ідентифікується 

через ознаку «рух» як рух уперед, під час якого відбувається зміна наявної системи 

та виникнення на її основі іншої, з новими якісними властивостями; 5) сутність 

розвитку визначається через механізм загострення та розв’язання суперечностей, що 

зумовлює виникнення нових станів існуванням системи. 

Розвиток макроекономічної системи може бути екстенсивним або інтенсивним. 

Екстенсивний шлях розвитку – це спосіб збільшення обсягу виробництва завдяки 

кількісним чинникам (введення в експлуатацію нових об’єктів, збільшення штату 

працівників тощо). Цей тип розвитку завжди обмежений обсягом природних та 

трудових ресурсів. Інтенсивний шлях розвитку ґрунтується на підвищенні 

продуктивності та ефективності продуктивних сил суспільства. Це дає змогу 

подолати ресурсні обмеження такого руху. Варто зазначити, що такий показник, як 

обсяг ВВП, відображає як інтенсивні, так і екстенсивні зміни, які відбуваються в 

суспільстві, оскільки він є результативним системним показником, що відображає 

кількісні та якісні зміни економіки на площині часових координат. 

Розвиток може бути зумовлений екзогенними або ендогенними чинниками. 

Екзогенний розвиток – це розвиток через вплив на макроекономічну систему 

чинників, що діють із зовні. Ендогенний розвиток означає, що джерело розвитку 

міститься всередині макроекономічної системи, тобто розвиток відбувається через 

вплив внутрішніх чинників; відбувається рух із внутрішнього назовні. 

Процесу розвитку властива велика різноманітність конкретних видів і форм. З 

огляду на їх дослідження щодо потенціалу розвитку соціально-економічних систем і 

створення багатства, виокремлюють наступні форми розвитку: еволюційна й 

революційна форми руху; прогрес і регрес. Еволюційній формі розвитку властиві 

поступові кількісні та якісні зміни, а в революційній – стрибкуватий перехід від 

одного стану системи до іншого. Прогресивний розвиток – це зміна якості системи, 

яка забезпечує її перехід до досконалішого стану. Регресивна динаміка зумовлює 

«…зниження якісного рівня системи, деградацію організації, погіршення її якісних і 

кількісних характеристик» [13]. У контексті цього дослідження розвиток розглядається  



34 

 

постійним процесом послідовних стадій створення – накопичення (обігу) – споживання 

(інвестицій) багатства макроекономічною системою та суспільством загалом. 

За Г. В. Ф. Гегелем, фундаментальні основи та причини розвитку суспільних 

систем підпорядковуються закону єдності та боротьби протилежностей, згідно з яким 

джерелом розвитку є внутрішня суперечність, боротьба між старим і новим, дія та 

протидія протилежних тенденцій та властивостей об’єкта. Таке явище має назву 

діалектичної суперечності, що є джерелом саморуху, поштовху до розвитку та 

еволюції. Залежно від можливостей макроекономічної системи, наявності 

необхідного обсягу ресурсів, еластичності та здатності системи адаптуватися до змін, 

наслідком стає її рух уперед (розвиток, прогрес, зростання), назад (депресія, криза, 

регрес) або рух на місці (стагнація, застій). Якщо адаптивних можливостей системи 

достатньо для встановлення нових зв’язків між елементами її структури та 

формування нового середовища, що дає змогу розв’язати накопичені всередині неї 

суперечності, то макросистема розвивається, відбувається процес розширеного 

відтворення та нагромадження багатства. 

У сучасних умовах, специфікою яких є перехід від індустріалізму до 

постіндустріалізму, основними протилежностями за одночасної їх єдності є 

матеріальні цінності (суто ринкові) та інтелектуальні, морально-етичні, культурно-

духовні (позаринкові). Саме вони визначають рушійні сили суспільного розвитку, 

якими у наш час є гуманізація та творча діяльність індивідів, а також здійснюють 

протистояння приросту надприбутків корпорацій і споживацтву в секторі 

домогосподарств – силам, які засновуються на цінностях індустріального періоду 

розвитку соціуму. 

Через такі поняття як якість та кількість, що є ключовими в законі взаємного 

переходу кількісних змін у якісні, діалектика пояснює як відбувається сам процес 

розвитку та нагромадження багатства. У сучасних умовах становлення 

постіндустріальних відносин перехід кількості в якість проявляється, насамперед, 

через структурні зміни, що відбуваються в системі: істотно підвищується роль 

інтелектуальної праці, розвиваються технології шостого технологічного устрою, 

зростає частка послуг у створеному валовому продукті, збільшується активність 
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соціуму в соціальних мережах, підвищується роль громадянського суспільства та ін. 

У такий спосіб, сучасна практика демонструє започаткування дії механізму, який 

здатний створити потенціал розвитку відповідно до імперативу розбудови 

постіндустріального суспільства (нової системної якості буття соціуму). 

Діалектичний закон заперечення заперечень відображає поступальний характер 

руху розвитку, з кожним циклом якого відбувається перехід системи у нову точку –

вперед чи назад. Коли обсяг благ створених у суспільстві, не може задовольнити 

потреби, відбувається накопичення проблем у суспільстві, без вирішення яких 

розвиток стає неможливим. Від їх вирішення залежить формування якісно нового 

стану, властивостей, що набуває практичного відображення в розвитку продуктивних 

сил та компонентів певної макроекономічної системи до того рівня, за якого 

можливим стає задоволення наявних потреб суспільства. Процес розвитку 

досягається завдяки розриву зв’язків між наявними компонентами системи, які 

пов’язані з відкиданням старої якості системи та утворенням нових зв’язків для 

становлення і формування її нового стану, якостей та властивостей. 

Процес розвитку необхідно одночасно розглядати як циклічний та 

безперервний процес, швидкість якого може зменшуватись чи зростати. Циклічність 

процесу розвитку будь-якої макроекономічної системи є наочною в графічному 

зображенні (рис. 1.2). Економіка є відкритою системою, у якій процес суспільного 

відтворення відбувається за спіралевидним рухом, а сам процес є безперервним. 

Рис. 1.2. Схематичне зображення процесу розвитку сучасної  

макроекономічної системи 
Джерело: розроблено автором 
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Закон заперечення заперечень розглядає розвиток як процес спадкоємності, 

поступальності, що характеризується циклічним спіралевидним рухом до чогось 

вищого, а сам закон тісно пов’язаний із законом єдності боротьби протилежностей. 

Спадкоємність проявляється в збереженні чогось позитивного від минулого стану, 

тих якостей, які ідентифікуються суспільством як корисні, задіяні в процесі 

задоволення суспільних потреб, одночасно з відкиданням тих властивостей, які 

вступили в конфлікт (суперечність) з потребами певної макроекономічної системи чи 

суспільства загалом. Отже, розвиток є постійним, хоча й поступальним процесом, 

який відбувається внаслідок накопичення багатства, що стає фундаментом, завдяки 

якому досягається поступальність та спадкоємність розвитку всіх елементів 

макроекономічної системи та зміна її структури (від простої до складної). 

Постіндустріальне суспільство не є винятком. Воно виникає на матеріальній 

основі індустріалізму. Проте матеріальне багатство, створене на основі продуктивних 

сил кінця ХХ ст. – початку ХХІ ст. (постіндустріальне за рівнем технологічного 

прогресу, втіленому в ньому), не відповідає відносинам, які засновуються на 

принципах гуманізму та мають супроводжувати новий етап розвитку суспільства. 

Нинішній (трансформаційний) період наочно демонструє закон подвійного 

заперечення. Найвищою точкою загострення системної суперечності в межах дії 

цього закону стала стадіальна за змістом світова фінансово-економічна криза (2008–

2009 рр.). 

Розвиток є безперервним процесом, а його циклічність проявляється, так 

званими, «проривами», унаслідок яких відбувається суттєва (кардинальна) зміна 

властивостей її елементів і самої системи. Узагальнюючи, необхідно констатувати, 

що розвиток сучасних макроекономічних систем залежить від стану та обсягу 

накопичених за минулі періоди матеріальних та нематеріальних багатств, їх 

організаційної структури та інституційного середовища. Потреба у 

взаємоузгодженому аналізі категорій «багатство – потенціал – розвиток» була 

зумовлена принциповим підходом до розуміння багатства не як скарбу, який 

перебуває в стані бездіяльності, а, в першу чергу, як потенціалу розвитку суспільства. 

Варто зазначити, що саме розвиток ми вважаємо найбільшою цінністю, оскільки 
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тільки за умов його неперервного забезпечення може відбуватися цивілізаційний 

прогрес людства. 

 

 

1.2. Аналіз еволюції наукової економічної думки в предметному полі 

дослідження багатства суспільства 

 

 

Упродовж усього періоду існування людства погляди на сутність категорії 

«багатство» істотно різнилися, що стає зрозумілим під час дослідження еволюції 

відносин у різних сферах діяльності суспільства. Наукова думка в предметному полі 

дослідження багатства розвивалася багато століть, еволюціонувала від примітивного 

розуміння багатства до сучасного у різноманітті його видів. Перші спроби визначити 

сутність (природу) багатства та способи його примноження припадають на початок 

IV ст. до н. е. Мислителі Стародавнього Сходу ототожнювали багатство зі щастям та 

добробутом кожного члена суспільства (Мо-цзи), достатком народу, а його джерелом 

вважали господарювання й сумлінну працю як певної людини, так і народу загалом 

(Конфуцій)7. У доісторичні періоди, а також в епоху Античності та Середньовіччя, 

багатство ототожнювали із тим явищем або матеріальним благом, яке вважалось 

основою цінності в суспільстві. У різні часи це були особливі товари (інструменти, 

хутра чи мушлі каурі), гроші, золото, земля, майно, засоби виробництва, нерухомість. 

За часів зміни технологічних укладів і глибокої трансформації на цій основі 

господарських відносин увага економістів-теоретиків зосередилась навколо наукової 

проблеми виявлення джерел формування й постійного відтворення багатства, а також 

його складових, які забезпечують можливість його ідентифікації, оцінювання, 

порівняння та класифікації. 

Первісне нагромадження багатства у формі капіталу було зумовлене зміною 

структури та характеру виробництва в Західній Європі XIV ст. Його джерелами були 

переважно торгівля, політика протекціонізму, система колоніальних пограбувань та 

                                           
7 Докладніше див. Історія економічних вчень / Тарасевича В. М. та ін.; за ред. В. М. Тарасевича, Ю. Є. Петруні.  Київ, 

2013. 352 с., с. 18. 
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работоргівля. Зміни, що відбувалися в економічній та соціальній структурі країн тих 

часів (укрупнення виробництва, посилення поділу праці та економічних зв’язків між 

окремими районами, механізація виробництва та виникнення світового ринку 

торгівлі), потребували від науковців дослідження нових економічних та соціальних 

проблем, джерел багатства та його форм. Отже, проблема нагромадження багатства 

стала найважливішою науковою проблемою свого часу, оскільки її розв’язання 

вирішувало широкий спектр економічних проблем, пов’язаних із переходом 

економіки до масового виробництва. Це вимагало розробки нових підходів до 

розуміння економічних процесів і природи нагромадження багатства, ставши 

початком еволюції економічної думки в предметному полі дослідження багатства в 

різноманітті його форм. 

Цінність багатства та форми його прояву упродовж усієї історії людства 

постійно змінювалися під впливом різних за своєю природою чинників: технологій, 

продуктивності праці, обсягу та якості наявних ресурсів, можливостей суспільного 

виробництва та суспільства загалом. Останнє залежить від рівня соціально-

економічного розвитку та якості організації виробничих сил, а також особливостей 

економічного та соціального (культурного) середовища, яке є індивідуальним для 

кожної окремої взятої макроекономічної системи (країни). На кожному новому етапі 

розвитку суспільних і господарських відносин (або в межах кожної нової суспільно-

економічної формації / парадигми економічного розвитку людства), формуються нові 

передумови для створення багатства на основі якісно іншого потенціалу, який 

уможливлює новий тип, темп і характер розвитку. 

Аналізуючи розвиток економічної думки, ми зазначаємо, що сутність багатства 

у тих напрацюваннях, які були зроблені від початку історії людства, представлена 

надзвичайно широко. У процесі еволюції уявлення про багатство від примітивного до 

сучасного його розуміння, погляди на джерела багатства суттєво різнились – від 

подання цієї проблеми з позиції статики до розгляду її з позиції динаміки. 

У різні часи багатство ототожнювалося із працею людини, але втілювалось в 

різних формах: дорогоцінні метали (меркантилісти), земля, товари за справедливими 

цінами (фізіократи), гроші, будівлі (класики економічної теорії), уречевлена праця і 
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призначені для споживання запаси (А. Сміт), матеріальні предмети як результат праці 

(Д. Рікардо), споживча вартість товарів, призначених для індивідуального 

споживання (К. Маркс). Еволюціонували  і погляди на джерела багатства та чинники 

його примноження: активний торговий баланс (В. Стаффорд), потік проданих товарів 

(Т. Ман), земля (Дж. Локк), здатність товарів, золота або срібла приносити дохід 

(Д. Норс), експорт товарів промисловості та ремесел (А. Монкретьєн), правитель та 

політичний чинник (А. Серра), надлишок вартості створеної у сільському 

господарстві продукту над витратами виробництва (Ф. Кене), праця селянина та 

свобода (А. Р. Ж. Тюрго), земля, праця, кваліфікація працівника і засоби праці 

(В. Петті), виробництво у сільському господарстві (П. Буагільбер), праця 

ремісників, мануфактур і фабрик у поєднанні з поділом праці (А. Сміт), зростання 

продуктивності праці (Д. Рікардо), промисловість, машинне виробництво та 

технічній прогрес, а визначальною дієвою особою зростання багатства є підприємець 

(Ж. Б. Сей, Н. Сеніор), праця, природні ресурси та капітал (Ж. Ш. Л. Сісмонді), праця 

(П. Ж. Прудон), наймана праця у сфері матеріального виробництва (К. Маркс). 

Нині людина та її інтелектуальний капітал є одночасно уособленням та 

основним засобом примноження багатства. Це знаходить підтвердження у працях 

багатьох науковців (починаючи від стародавніх часів8 і завершуючи сучасниками), 

які зазначали, що потенціал людини – у її здатності створювати і примножувати 

багатство є невичерпним (порівняно з іншими джерелами). Саме в соціальній 

площині зосереджено розуміння багатства сучасниками, особливо на проблемах 

інституційного та культурно-етичного характеру, вплив та роль яких на практиці стає 

важливими чинниками формування потенціалу довгострокового економічного та 

соціального розвитку сучасних макроекономічних систем. 

В умовах перехідного періоду до постіндустріальних відносин дедалі чіткіше 

проявляється практична цінність ідеї, згідно із якою цінність багатства полягає у його 

здатності забезпечувати процес постійного розширеного відтворення різного за 

                                           
8 Демокріт вказував на примарність багатства через його суб'єктивність, протиставляючи багатство через наріжні 

питання такі, як: чи можливо назвати людину бідною, якщо вона задоволена своєю долею; чи можна назвати багатою 

людину, яка незадоволена своєю долею; здійснивши перенесення дослідження багатства із матеріальної до соціальної 

сфери. 
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формами багатства та створенні потенціалу розвитку суспільства загалом, 

можливості його подальшого функціонування на якісного новому рівні. Саме 

здатність суспільства забезпечити своє існування в майбутніх періодах на вищому 

кількісному та якісному рівні, в сучасних умовах є справжньою визначальною метою 

розвитку. Наприклад, Д. Норт9 висловив схожу ідею, згідно з якою багатство 

проявляється не в кількості товарів, золота або срібла, а у їх здатності приносити 

дохід, яка є дещо наближеною до сучасного розуміння багатства в його зв’язку з 

потенціалом розвитку суспільства. 

Дослідження багатства завжди було в центрі наукових досліджень політичної 

економії. Мотивуючись прагненням примножити багатство або ідеєю зростання 

добробуту всього суспільства, мислителі та економісти намагалися створити єдину та 

універсальну концепцію розуміння сутності багатства, його істинної природи на 

основі виявлених ними внутрішніх властивостей багатства та його проявів, які були 

відмінними за різних історичних періодів. Підтвердження цього можна знайти у 

вступі до книги «Багатство націй», де А. Сміт пояснює, що темою його праці є 

передусім економічний розвиток, а саме: довгострокові сили, які управляють 

зростанням багатства народів [161]. 

А. Сміт визначив основні соціально-економічні характеристики багатства, 

джерела його формування та ідентифікував багатство як предмет дослідження 

економічної теорії. У фундаментальній і донині актуальній праці «Дослідження про 

природу та причини багатства народів» багатство постає як багатство речей, тобто у 

формі матеріальних благ для нагромадження, перерозподілу та використання. На 

думку А. Сміта [161], багатство – це продукт праці всіх професій та галузей 

виробництва, а сукупна праця кожного народу, витрачена упродовж року, становить 

                                           
9 Оригінальні цитати: «Another rich Man hath Goods; that is, Metals, Manufactures, in great quantity, with these he serves his 

own occasions, and then commutes the rest in Trade; that is, supplies others with what they want, and takes in exchange what 

they had of, beyond their own occasions, whereby managing cunningly, he must always advance» [257, с. 17]. «That Money 

Exported in Trade is an increase to the Wealth of the Nation» [257, с. 14]. «In confirmation of this, we may take Notice, That 

Nations which are very poor, have scarce any Money, and in the beginnings of Trade have often made use of something else; as 

Sueden hath used Copper, and the Plantations, Sugar and Tobacco, but not without great Inconveniences; and still as Wealth 

hath increased, Gold and Silver hath been introduced, and drove out the others, as now almost in the Plantations it hath 

done» [257, с. 28]. «In this course of Trade, Gold and Silver are in no sort different from other Commodities, but are taken from 

them who have Plenty, and carried to them who want, or desire them, with as good profit as other Merchandizes» [257, с. 25]. 
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її трудовий фонд, який є основою забезпеченості народу усіма продуктами, засобами 

та умовами існування. Праця була і залишається першою ціною, першим платіжним 

засобом, яким було сплачено за всі речі. Незважаючи на те, що економічна думка 

суттєво просунулась у розумінні природи багатств, це твердження не втратило своєї 

цінності й нині. 

Сучасна політекономія, визначаючи структуру багатства будь-якої 

макроекономічної системи, включає до його складу нематеріальні блага (послуги, 

інтелектуальні, духовні, культурні, організаційно-системні чинники як, наприклад, 

користь від інститутів чи системи права тощо). Варто зазначити, що саме 

дослідження духовних і культурних благ, які спродуковані соціальними 

інститутами, посідає центральне місце серед дослідженнь багатства вітчизняними 

науковцями, а питання про їх роль у продукуванні та ефективному споживанні 

багатства на макрорівні (всього суспільства) знаходиться на вістрі сучасної 

економічної думки в предметному полі дослідження багатства. Проте, за часів 

написання А. Смітом «Дослідження про природу та причини багатства народів», 

уявлення про багатство як про матеріальні блага було домінуючим і лише 

наприкінці XVIII – на початку XIX століття почалося дослідження нематеріальних 

форми благ. Найактивніше проблему нематеріальних благ як уособлення багатства 

досліджували неокласики. Вони приділяли увагу нематеріальним благам, вважаючи, 

що потреби людини не обмежуються лише матеріальними формами багатства. 

Наприклад, А. Маршал у другому розділі своєї праці [228], що присвяченому 

багатству, зазначив, що «... бажані нами речі або блага є матеріальними або 

персональними та нематеріальними»10. Водночас, Д. Б. Кларк хоча і був 

прибічником матеріальну природу багатства11, зазначав, що послуги також мають 

вартість12. У роботах неокласиків можна побачити зародження сучасного розуміння 

багатства як сукупності матеріальних та нематеріальних складників. 

                                           
10 Оригінальна цитата: «Desirable things or goods are Material, or Personal and Immaterial» [228, с. 39] 
11 Оригінальна цитата: «Wealth is meant those sources of human welfare which are material, transferable and limited in 

quantity»[174, с. 1]. 
12 Оригінальна цитата: «Most goods that last for a time are capable of furnishing a flow of services (or utilities); and these 

services also have a value» [172, с. 585] 
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Людська праця, окремо чи поєднана з іншими виробничими факторами, посідає 

ключове місце в еволюції економічної думки щодо дослідження природи багатства та 

способів його примноження. Свого часу В. Петті дійшов висновку, що оцінку всіх 

речей можна звести до землі та праці, а сутність багатства визначає праця і продукти, 

які були створені нею (земля, споруди, товари, запаси та навіть майно 

домогосподарства), а в процесі створення багатства беруть участь чотири фактори: 

земля, праця, кваліфікація працівника і засоби праці [240]; Д. С. Мілль визначав 

джерелом багатства працю, природні ресурси та капітал [233]; П. Ж. Прудон зазначав, 

що лише праця створює всі елементи багатства [241].  

Проте, у наш час, який відрізняється від попередніх історичних періодів 

переходом людства до постіндустріальних відносин, поступово почали проявляти 

себе ознаки ноосферного (за В. Вернадським) суспільства, у якому індивід як носій 

інтелекту сам став і власником, і продуцентом багатства. Ще у творах 

Ж. Ш. Л. Сісмонді [258; 259] простежується актуальна й донині ідея, відповідно до 

якої політекономія є наукою про вдосконалення соціального механізму суспільства, 

виробництво не є самоціллю, а національне багатство у своїй сутності й не багатство 

зовсім, оскільки переважній більшості населення від нього дістаються лише маленькі 

частки. Саме тому проблема  сутності категорії багатства досліджується в площинах 

різних наук – соціології, політології, економічної теорії, психології, педагогіки та 

філософії. Варто зазначити, що на сучасному етапі саме політична економія, 

соціологія та філософія стають підґрунтям для глибокого переосмислення сутності 

багатства. 

Економічний розвиток світу наприкінці XX ст. супроводжувався розширенням 

предметного поля дослідження багатства завдяки появі нових чинників, що 

впливають на процеси продукування, розподілу та споживання багатства в 

макроекономічних системах. Одночасно з розвитком економічної думки відбувалися 

дослідження в суміжних сферах знань (у психології, соціології, біології тощо). Це 

явище дістало назви «економічний імперіалізм». Нині людська праця, особливо 

інтелектуальна, залишається ключовим економічним (виробничим) чинником 



43 

 

примноження багатства суспільства, а всі інші фактори виробництва обертаються 

навколо людини як головного продуцента багатства в різноманітності його форм. 

Період трансформаційних змін, яким супроводжується поступовий перехід 

суспільства до постіндустріальних відносин, ще більше загострив питання щодо ролі 

людини та її ідентифікації як продуцента / творця й одночасно споживача багатства. 

Особливу значущість набувають нині координація та стимулювання процесів 

продукування, розподілу та споживання багатства в сучасних макроекономічних 

системах. Йдеться про особливості формування соціальних інститутів (держава, 

закони, організації, групи) й інституцій (норми, звичаї поведінки, мораль, культура, 

традиції) та їх місце у процесах суспільного відтворення багатства. 

Проблемами дослідження зв’язку «людина – інститут – багатство» займалися 

представники старого та нового інституціоналізму, кожен із яких висвітлював певний 

їх аспект: Дж. Коммонс – розглядав регулювання економічних відносин державою 

через інститут права, Т. Веблен – досліджував правила, норми і звички та їх вплив на 

поведінку людини, К. Поланьї – вивчав безпосередній процес обміну та його стадії, 

механізми яким він підпорядковується, У. К. Мітчелл – використовував статистичний 

аналіз для доведення положень інституціоналізму, Г. Мюрдаль – досліджував 

інституційні умови та їх вплив людський капітал (трудові ресурси), Д. М. Б’юкенен – 

вивчав проблеми етики, права, політики, соціального мислення та «правил гри», 

Г. Демсец – досліджував права власності, М. Олсон – розробляв теорію колективних 

дій та груп інтересів, Р. Познер – вивчав проблеми права та економіки, К. Ерроу – 

займався розробкою проблем колективного вибору, Д. Стиглер – аналізував причини 

та наслідки державного регулювання, Г. Беккер – розробляв науковий напрям 

економіки злочину та покарання, Д. Норт – вивчав зв’язок та досліджував важливість 

соціальних інститутів у економічному розвитку країн. 

Економіка будь-якої країни є нічим іншим, як сукупністю пов’язаних між 

собою у єдину систему соціально-економічних відносин, які склалися між людьми в 

суспільстві щодо виробництва, розподілу, обміну і споживання багатства, і пов’язані 

з проведенням певних трансакцій. Роль соціально-економічних відносин у зростанні 

добробуту суспільства є фундаментальною. Наприклад, ще К. Маркс визначав 
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соціально-економічні відносини як чинник, здатний гальмувати чи прискорювати 

розвиток виробництва в країні, а структурні зміни в продуктивних силах вважав 

такими, що позначаються на всій системі виробничих відносин. 

Розуміння природи та джерел формування багатства в політекономії істотно 

змінило введене Д. Коммонсом поняття «трансакції»13. Важливість інституціоналізму 

за сучасних умов полягає в тому, що цей напрям дає змогу зрозуміти, яким 

механізмом потрібно користуватися для ефективного використання та накопичення 

багатства, оскільки багатство закріплює право власності, яке в поєднанні (зв’язку) з 

ключовим для економічної науки поняттям «трансакція» (угода), є ключем до 

розуміння джерел його примноження. Соціальні інститути через інституції 

забезпечують умови використання багатства за принципом «багатство – власність – 

капітал», саме тому вони є й будуть залишатися важливими, а їх дослідження –

актуальним. 

У цьому контексті доречним буде згадати роботу американського економіста 

Е. Остром [236]. Нею було виявлено та доведено можливість громадян країни 

здійснювати ефективне споживання та розпоряджання суспільними ресурсами 

(лісами, корисними копалинами, землею тощо) без залучення державного 

регулювання або приватних компаній (приватизації). Це підтверджує важливість 

формальних (правових) та неформальних соціальних норм, уможливлюючих 

існування «права власності», які регулюють відносини власності, пов’язані з 

користуванням та розпоряджанням певним майном, закріплюючи обов’язки та права 

його власника. Напрацювання Е. Остром дає змогу зробити цінний для сучасної 

економічної думки висновок, що правові норми завжди є важливими, коли мова 

йдеться про зростання добробуту суспільства, проте, тип суб’єкту цих відносин 

(громадянин, компанія чи держава) у сучасних умовах не завжди має вирішальне 

значення. 

                                           
13 «But the smallest unit of the institutional economists is a unit of activity – a transaction, with its participants. Transactions 

intervene between the labor of the classic economists and the pleasures of the hedonic economists, simply because it is 
society that controls access to the forces of nature, and transactions are, not the "exchange of commodities," but the 

alienation and acquisition, between individuals, of the rights of property and liberty created by society, which must 

therefore be negotiated between the parties concerned before labor can produce, or consumers can consume, or 

commodities be physically exchanged» [178]. 
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Концепція «багатство – держава – багатство», як ефективного споживача 

багатства потім поступилася концепції «багатство – компанія – багатство», а 

згодом – концепції «багатство – громадянин – багатство». Саме остання концепція 

явно простежується в напрацюваннях Дж. Коммонса, який вбачав у державі здатність 

бути формальними регулятором економічного та соціального розвитку суспільства. 

Використовуючи систему законодавства та правові норми, держава може 

координувати та змінювати ринкові відносини, а отже – і впливати на процеси 

продукування, розподілу та споживання багатства, визначати напрям розвитку 

суспільства загалом. К. Поланьї, аргументуючи роль держави в процесах 

продукування багатства суспільством, зазначав, що внутрішня торгівля виникла 

завдяки втручанню держави, оскільки ідея виникнення ринкових механізмів із 

природи людини є утопічною, тобто принципи економічної та соціальної поведінки 

інституціювались не завдяки економіці, а за допомогою соціальної організації. 

Сутність концепції «багатство – корпорація – багатство» висвітлено в роботах 

Д. К. Гелбрейта, який досліджував зростання багатства через призму 

«техноструктури» та груп інтересів, вбачаючи його джерело в «корпораціях», які для 

компенсації опортуністичної поведінки її кваліфікованих спеціалістів вступають в 

багатогранні та довгострокові договірні зв’язки, що, відповідно, робить ринок 

передбачуваним, а розвиток певної макроекономічної системи – сталим. 

У сучасних умовах можливим стає співіснування та практична взаємодія всіх 

трьох концепцій, оскільки, коли йдеться про соціально-економічний розвиток усього 

суспільства та зростання його благополуччя, то кожна із наведених взаємодій може 

виявитись як ефективною, так і неефективною. Наприклад, Б. Д. Б’юкенен відкидав 

будь-яку концепцію, за якою держава інтелектуально переважає своїх громадян, а 

конституція, яка є основним державним документом, збалансовує інтереси держави, 

суспільства та індивіда [169]. 

Отже, інститути та людина постають невичерпним джерелом багатства та 

соціально-економічного розвитку суспільства. У сучасних умовах, за яких акцент 

змістився до сфери продукування інноваційного та інтелектуального багатства, а 

інструменти його створення (комп’ютер, програми) є досить поширеними, 
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ефективним продуцентом багатства може бути як корпорація, так і поодинокі 

громадяни. Проте, таке спостерігається лише у сфері інтелектуального та 

нематеріального виробництва, оскільки корпорації та держава, як і раніше, мають 

перевагу в сфері матеріального виробництва, що пов’язано, насамперед, з «ефектом 

масштабу». 

Продовжуючи думку щодо дослідження чинників зростання добробуту 

суспільства, важливу увагу необхідно приділити економічній та соціальній свободі. 

Уперше про цінність свободи та її роль у економічному розвитку суспільства заявив 

А. Р. Ж. Тюрго, який хоча й розглядав працю селянина єдиним справжнім джерелом 

багатства, однак провідну роль у його зростанні надавав саме свободі. На 

підтвердження цього Д. Макклоскі [230] зазначає, що саме здатність людини вільно 

вести підприємницьку діяльність у поєднанні з лібералізацією була важливою 

умовою, однією із причин стрімкого зростання світового багатства останніх століть. 

М. Рідлі [252] слушно зазначив, що впродовж останніх 200 років можливість 

вільного ведення людиною креативної діяльності стала причиною того, що різні за 

своєю суттю та функціями ідеї та механізми почали комбінуватись у щось зовсім 

нове, наприклад, виникнення кондиціонера чи мережі залізних колій14. Результатом 

став «бум винаходів», поява нових продуктивніших засобів для виробництва та 

життєдіяльності. Це суттєво збільшило темп й обсяг приросту виробництва та 

накопичення багатства, ставши обставиною, яка динамізувала економічний та 

соціальний розвиток країн тих часів. 

Отже, правила та соціальні інститути є важливими, як наголосив на цьому 

Д. Норт. Проте, потрібно, щоб вони залишали місце для творчої та економічної 

діяльності людей і були спрямовані не лише на мінімізацію трансакційних витрат, а 

також й на збільшення альтернативних економічних та соціальних можливостей 

макроекономічної системи – розширення інфраструктури суспільства (економічної, 

комунікаційної, культурної тощо). Лише за таких умов можливе гармонійне 

поєднання соціального розвитку з економічним. До цього варто додати, що всі 

                                           
14 «Ідеї зайнялися сексом», за висловом М. Рідлі [252, с. 9]. 
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чинники, застосування яких забезпечує підвищення продуктивності окремого 

виробничого процесу чи всього суспільного відтворення, залишаються також суттєво 

важливими. 

Якщо розглядати еволюцію наукових поглядів щодо дослідження багатства з 

позицій різних шкіл та течій політичної економії, то варто зазначити, насамперед, 

здобутки меркантилістів, фізіократів, класиків, марксистів та інституціоналістів. 

Саме в такому складі та послідовності, на нашу думку, простежується хід та логіка 

формування економічного розуміння багатства. Сучасні науковці, аналізуючи 

проблеми, пов’язані зі створенням багатства, здебільшого дотримуються саме тих 

постулатів, які були спродуковані в межах зазначених вище шкіл та економічних 

течій. Зокрема, аналіз, проведений І. Бобух [11], дає змогу зробити цінний для 

сучасної економічної науки висновок про те, що джерела збільшення багатства 

еволюціонують від сфери обігу через сферу матеріального виробництва у сферу 

нематеріального виробництва. 

У працях сучасних науковців активно популяризується думка про те, що 

інтелект людини є провідним джерелом формування багатства, а сама людина – його 

втіленням. Сучасні дослідження цього напряму беруть початок із теорії марксизму, 

згідно з якою ступінь майстерності наявного населення є передумовою всього 

виробництва, а, отже і нагромадження багатства15. Ми погоджуємося з таким 

підходом і вважаємо, що всі динамічні зміни в суспільстві концентруються навколо 

людини та її праці, насамперед, інтелектуальної. 

У сучасних умовах саме людина стала особливим об’єктом ототожнення 

багатства. Її можливості, потенціал, місце й роль у виробничих процесах та 

економічних відносинах в умовах поступового переходу суспільства до 

постіндустріалізму – це те, на що спрямовані дослідження сучасних науковців, 

насамперед тих, які розглядають багатство в аспекті політекономії. Саме така наукова 

                                           
15 Оригінальна цитата: «An increase in the quantity of use values is an increase of material wealth. Nevertheless, an increased 

quantity of material wealth may correspond to a simultaneous fall in the magnitude of its value. This antagonistic movement has 

its origin in the twofold character of labor. Productive power has reference, of course, only to labor of some useful concrete 

form, the efficacy of any special productive activity during a given time being dependent on its productiveness. Useful labor 

becomes, therefore, a more or less abundant source of products, in proportion to the rise or fall of its productiveness» [229, с. 

Vol. I] 
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думка стала домінувати ще в середині XX ст. і поширилась у XXI ст. з багатьох 

причин, зокрема й тому, що сутнісно змінився процес формування ВВП. 

Отже, сучасна наука про розвиток людини й суспільства суттєво просунулась 

уперед із часів А. Сміта, який одним із перших констатував факт існування 

продуктивної та непродуктивної праці. Як свідчить сучасна господарська практика 

(на відміну від А. Сміта, який вважав, що праця, витрачена на передавання знань, є 

непродуктивною), знання, навіть будучи нематеріальними, можуть 

нагромаджуватися і впливати на темпи економічного зростання, й людина перебуває 

в центрі таких відносин. Дослідження в цьому напрямі є актуальним, про що свідчить 

зацікавленість у ньому провідних міжнародних організацій до нього. 

Провідні міжнародні інститути, такі як Міжнародний валютний фонд (The 

International Monetary Fund), Світовий банк (The World Bank), Організація Об’єднаних 

Націй (The United Nations), Організація економічного співробітництва та розвитку 

(Organization for Economic Co-operation and Development), а також великі 

транснаціональні компанії (ТНК), особливо ті, діяльність яких зосереджена у сфері 

фінансів, бухгалтерського обліку, аудиту, консалтингу, інвестицій (UBS, Knight 

Frank, Capgemini, RBC Wealth Management, Credit Suisse, Allianz та ін.), приділяють 

неабияку увагу оцінюванню та порівняльному аналізу держав та галузей 

національних економік для визначення обсягу зосередженого в них багатства. 

Найважливішими аспектами їх досліджень є джерела формування, засоби 

нагромадження та напрями використання світового багатства. 

Українськими науковцями нині досліджується переважно національне та 

світове багатство, а не багатство як таке (його природа, сутність, особливості 

формування в умовах сучасної системної трансформації тощо). У їх працях 

національне багатство представлене як потенціал економічного розвитку 

(І. Бобух [11; 12]), розроблені методи порівняльного аналізу соціологічного та 

статистичного оцінювання рівня бідності та обсягу багатства (А. Фляшнікова [145]), 

міститься ґрунтовний аналіз процесів перерозподілу світового багатства 

(О. Татаренко [138]), визначені сучасні підходи до оподаткування багатства 

(Г. Яренко [158]), описані процеси трансформації фондів багатства в умовах 
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глобальної інтеграції (М. Онопко [95]) та ін. Однак, на думку американського 

економіста Р. Хейлбронера, «…незважаючи на те, що багатство є фундаментальним 

економічним поняттям і відправною точкою в економіці, наука поки не дала йому 

чіткого визначення» [267]. Крім того, як слушно зазначає Г. Яренко, «…хоча тема 

багатства досліджувалась упродовж століть, у сучасній економічній науковій та 

довідковій літературі бракує матеріалів щодо сутності багатства», а «…у вітчизняній 

науці тема багатства поки ґрунтовно не досліджувалась» [159]. 

Відповідно до завдання дослідження, яким є саме політекономічний погляд на 

сутність багатства сучасного суспільства, ми вважаємо продуктивною ідею 

трактування багатства як динамічного потоку, вважаючи її аргументованішою, 

порівняно зі статичним уявленням про нього. Вона узгоджується з емпіричною 

природою темпів зміни та тенденцій сучасних суспільних та господарських відносин, 

а також із результатом трансформації парадигми політичної економії, яка зумовлена 

визнанням особливої значущості для розвитку сучасної планетарної соціально-

економічної системи людини, а також враховує вплив глобалізації (чинника, що 

специфікує такі відносини). 

Відмінність цих двох позиції (статичної та динамічної) полягає у визначенні 

фундаменту, на який спирається потенціал подальшого соціально-економічного 

розвитку суспільства, способів та механізму досягнення цього самого розвитку, його 

переходу до якісно нового рівня формування добробуту. За статичної версії багатства, 

природа зростання та розвитку проявляється через накопичення «матеріальних», 

«нематеріальних», «культурних» чи інших цінностей, що надає змогу створити 

потенціал подальшого руху через надлишок як основу майбутніх змін 

(трансформаційних процесів). Динамічна версія багатства засновується на його 

розумінні як потоку цінностей. У цьому разі потенціал розвитку суспільства залежить 

від його здатності трансформувати створене чи накопичене багатство, а саме 

багатство постає обіговим чинником економічного зростання, що рухаючись, 

кількісно та якісно змінює соціально-економічне середовище сучасної 

макроекономічної системи, розвиває суспільство у всіх його площинах від нано- до 

мегарівня. 
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Відповідно до базових постулатів політекономії є три основні форми втілення 

багатства: природна, матеріальна та духовна. Проте, в сучасній системі суспільних 

відносин на передній план виходить людина як творець та носій багатства одночасно. 

Цей напрям досліджень найактивніше розробляється науковцями в межах суспільних 

наук. У цьому контексті, на нашу думку, багатство необхідно трактувати як таке, що 

може існувати у двох формах: 1) як потік і 2) як запас. Людина забезпечує його 

безперервний потік постійним продукуванням знань і їх втіленням (джерело 

багатства походить безпосередньо від людини). Об’єктивовані знання стають 

надбанням суспільства і в такий спосіб утворюють, власне, запас (базу) для 

подальшого цивілізаційного розвитку. Тому однобічне сприйняття багатства або як 

запасу, або як потоку не розкриває всієї глибини цього поняття. 

У сучасному світі багатство формує потенціал і забезпечує розвиток 

суспільства, тому в цьому контексті його необхідно трактувати як економічне явище, 

наділене властивістю динамізувати зміни в суспільстві. Якщо розглядати багатство у 

межах політичної економії, то, на нашу думку, його сутність і природу можна 

розкрити через систему, у якій в єдиному спрямованому потоці існує зв’язок: 

«багатство –потенціал – розвиток», що проявляє себе на практиці та відповідним 

чином змістовно та категоріально описується в теорії. 

Необхідно зазначити, що упорядники економічної енциклопедії визначають 

багатство як матеріальні та нематеріальні цінності, які, зокрема, включають 

всебічний розвиток сутнісних сил людини [44, с. 58]. Дуже важливим є те, що таке 

визначення дає змогу розглядати сутність багатства не тільки в аспекті його різних 

елементів, але також виокремлює значення людини та її потенціалу. Словник 

сучасних економічних термінів визначає багатство як природні, а також створені та 

накопичені людьми, країнами матеріальні та духовні цінності; усе, що представляє 

цінність для людей, суспільства, держави [107]. 

Вищезазначене дає змогу трактувати багатство, яке є основою розвитку 

економічних систем, як його потенціал. Потенціал визначається наявними ресурсами, 

їх оптимальною структурою та вмінням економічного суб’єкта раціонально їх 

використати для досягнення поставленої мети. Згідно із С. Мочерним, виробничий 
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потенціал – це: 1) реальний обсяг продукції, який можна виготовити за умов повного 

використання наявних ресурсів; 2) наявні та потенційні можливості виробництва, 

фактори виробництва, забезпеченість його певними видами ресурсів [44, с. 13]. 

У цьому ж джерелі розвиток економіки визначено як закономірний процес 

кількісно-якісних змін у межах економічної системи, її перехід у нову якість, 

досконалішу форму; а кількісним  виміром цих показників названо відносну зміну 

макроекономічних показників у напрямі зростання упродовж відносно тривалого 

часу [44, с. 283]. Водночас виокремлюється розвиток економічний – незворотні 

закономірні зміни господарського устрою, основу яких визначає трансформація 

способу виробництва, зумовлена появою нових технологій. Саме цей аспект суттєво 

відрізняє сутність економічного розвитку від економічного зростання, яке має 

екстенсивний та інтенсивний типи. «Незворотність економічного розвитку означає, 

передусім, сутнісні зміни в структурі продуктивних сил і техніко-економічних 

відносин, що розширює адаптивні можливості технологічного способу виробництва, 

а зворотній характер економічного зростання характеризує здебільшого процес 

функціонування певного способу виробництва» [44, с. 283]. 

Отже, багатство є передумовою утворення потенціалу розвитку господарської 

системи та суспільства. Його цінність – у забезпеченні постійного розширеного 

відтворення, як матеріального, так і духовного. Наведені вище визначення, а також 

дослідження еволюції підходів до розуміння сутності багатства, дають змогу 

трактувати багатство одночасно як потік і як запас матеріальних і нематеріальних 

цінностей, які постійно змінюються під впливом низки чинників (перебувають у русі) 

і формуються внаслідок використання наявних ресурсів і можливостей суспільного 

виробництва. Останнє перебуває в прямій залежності від рівня розвитку та якості 

організації виробничих сил, а також економічного середовища, яке властиве кожній 

макроекономічній системі (країні). Зв’язок у межах «багатство –потенціал – 

розвиток» є замкненим і постійно відновлюваним. Це означає, що багатство є 

основою формування потенціалу, який водночас є основою для розвитку. На кожному 

новому етапі розвитку суспільних і господарських відносин (або в межах кожної 

нової суспільно-економічної формації / парадигми економічного розвитку людства) 
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формуються нові передумови для створення багатства на основі якісно іншого 

потенціалу, який уможливлює новий тип, темп, характер розвитку. 

 

1.3. Концептуальні теоретико-методологічні підходи до трактування 

потенціалу розвитку сучасних макроекономічних систем 

 

 

Потенціал економічного розвитку сучасної макроекономічної системи є 

узагальненим показником, інтегральною оцінкою всіх наявних і потенційних 

можливостей, ресурсів та резервів країни, із залученням яких до процесу суспільного 

відтворення можливим стає досягнення поставленої мети чи певного економічного 

ефекту. Він відображає сукупну здатність макроекономічної системи (суспільства) 

кількісно та якісно розвиватись, створювати матеріальні та нематеріальні форми 

багатства, ефективно використовувати наявні ресурси та мобілізувати резерви для 

задоволення поточних і майбутніх суспільних потреб. Економічний потенціал ми 

трактуємо як накопичене багатство, оскільки він визначає можливості та динамізує 

подальший розвиток будь-якої макроекономічної системи та суспільства загалом. 

Визначати потенціал економічного розвитку сучасних макроекономічних 

систем можна щонайменше з двох позицій. По-перше, як сукупність якостей, 

сформованих та накопичених певною макроекономічною системою у процесі свого 

функціонування, що є одночасно результатом та причиною, яка визначає характерні 

ознаки суспільства та його здатність розвиватись. По-друге, як віддзеркалення 

реалізованих та потенційних можливостей країни, її ресурсного (всього 

накопиченого), виробничого (задіяного на певний момент часу) та перспективного 

(резервів) потенціалів. Потенціал економічного розвитку макроекономічної системи 

зумовлений кількісними та якісними характеристиками накопиченого суспільством 

багатства: ресурсів (природних, виробничих, фінансових та людських), розвитком 

інституційного середовища, науки та техніки, національних та міжнародних 

соціально-економічних зв’язків, організаційною структурою, а також, метою, яку 

ставить перед собою суспільство та викликами, з якими воно стикається. 



53 

 

Перераховані вище компоненти, формують основу потенціалу економічного розвитку 

будь-якої макроекономічної системи та визначають рушійні сили розвитку 

суспільства та зростання його добробуту. 

Важливим для розвитку сучасної економічної думки є ідентифікація теоретико-

методологічних підходів до трактування потенціалу розвитку сучасних 

макроекономічних систем. Досягнення поставленої мети пов’язане з виявленням 

компонентної та функціональної структури макроекономічної системи, оскільки вона 

як обумовлює, так і формує характер економічного потенціалу країни та її багатства. 

Потенціал економічного розвитку країни складається з низки цільових потенціалів, 

кожен із яких відображає певний елемент економічної системи, механізм її 

функціонування. Через те, що дискусії щодо визначення істинної сутності 

економічного потенціалу ведуться й нині, питання про структурні та функціональні 

елементи цієї категорії залишається відкритим. 

На найзагальнішому рівні економічний потенціал утворюють наступні 

компоненти: 1) за видами економічних ресурсів: природно-ресурсний, виробничо-

технологічний, трудовий, науково-технічний, фінансовий; 2) за сферою діяльності: 

аграрний, промисловий, фінансово-інвестиційний (інноваційний), соціальний, 

потенціал організаційно-економічних та відносин із прав власності; ринковий 

потенціал; 3) за напрямом використання: внутрішньо-економічний, зовнішньо-

експортний; 4) за показником залучення ресурсів до виробничого процесу: 

виробничий та перспективний потенціали; 5) за його станом: задіяний (поточний, 

наявний), зарезервований. Видовий склад економічного потенціалу за критерієм 

цільового призначення представлений так: трудовий потенціал (ресурсний та 

виробничий), людський (підприємницькі здібності, навички, вміння, знання, 

культурно-освітній рівень), фінансовий (фінансові, інвестиційні, кредитні чи 

авансовані ресурси), інтелектуально-освітній (інформаційні ресурси, потенціалу 

науки та техніки, інноваційний потенціал), потенціал інституційної інфраструктури 

(адміністративний або організаційно-управлінський, бюджетний, податковий 

потенціали, оборонно-правоохоронний), потенціал внутрішніх та зовнішніх 

соціально-економічних зв’язків (гудвіл, ступінь інтегрованості у світове 
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соціокультурне середовище та міжнародну економічну системи, потенціал 

дипломатії), потенціал внутрішнього ринку тощо. 

Потрібно зазначити, що окреслюючи межі поняття «економічний потенціал», 

вітчизняні та іноземні науковці зводять його значення , як до вузької результативної 

спрямованості, наприклад, обсяг ВВП, так і ідентифікують його досить широко – як 

соціально-економічні можливості всього суспільства. У процесі еволюції економічної 

думки в предметному полі дослідження потенціалу економічного розвитку 

макроекономічних систем та суспільства загалом, підходи до розуміння сутності 

економічного потенціалу (як і його структура) змінювались. Це зумовлено тим, що в 

різних історичних періодах багатство ототожнювали із різними благами. За 

О. Маслаком [78, с. 38], еволюції поняття «економічний потенціал» властиві три 

етапи: 1) 1920 – 1970 рр. – потенціал розглядається на рівні країни, національних 

економік, галузей, суспільства, а сам потенціал розуміють як виробничі сили, 

матеріальні умови й елементи, ресурсні можливості економічної системи; 2) 1970 – 

1990 рр. – переважає ресурсний підхід, а потенціал розглядається, як сукупність 

наявних ресурсів, засобів і запасів, що можуть бути залучені у виробничу діяльність 

підприємства; 3) 1990 р. – переважає структурний підхід, поняття «економічний 

потенціал» розширюється завдяки врахуванню таких складових як трудовий, 

організаційний, виробничий, фінансовий потенціали тощо. 

Дослідження структури економічного потенціалу розширює наукове поле 

для переосмислення всієї концепції економічного розвитку. Дедалі актуальнішою 

стає ідея, згідно з якою економічний потенціал визначається відповідно до 

цільової, сферової спрямованості та умов, у яких він ідентифікується. Це 

узгоджується з ідеєю, згідно з якою у різних за типом та економічною моделлю 

суспільствах багатство ототожнюється, насамперед, із тією річчю, що є цінною 

саме для нього16. Відповідно джерела (галузі, сфери та види економічної 

                                           
16 Потрібно зазначити, що глобалізація сприяє уніфікації ідеї того, з чим ототожнюється багатства у світі, за одночасного 

зберігання індивідуальних регіональних відмінностей, характерних для кожної країни. 
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діяльності) потенційного зростання добробуту (багатства) суспільства для різних 

країн можуть відрізнятись. 

За результатами узагальнення17 нами виокремлено вісім груп, що відображають 

вид потенціалу розвитку за найбільш суттєвими його ознаками. Один із підходів – 

ресурсний, поділений на дві підгрупи через його велику інформаційну наповненість. 

Це дало змогу з’ясувати, що науковці застосовують наступні підходи до визначення 

економічного потенціалу: ресурсний потенціал – як сукупність ресурсів, фінансових 

та нефінансових активів у розпорядженні макроекономічної системи чи суспільства; 

функціональний потенціал – як здатність певних компонентів макроекономічної 

системи виконувати певні функції, покладені на них; результативний потенціал – як 

здатність певної сукупності ресурсів приносити певний результат; цільовий 

потенціал – як здатність макроекономічної системи досягати певної цілі; соціально-

спрямований потенціал – як сукупність відносин між суб’єктами господарської 

діяльності щодо створення благ чи послуг та характеристик цих відносин.18 

Незважаючи на те, що сегмент наших пошукових досліджень великий, ми мусимо 

зауважити, що не змогли охопити всі дослідження. Саме тому, ми виокремили ті 

визначення, які найширше характеризують економічний потенціал макроекономічної 

системи, забезпечуючи всебічне (диференційоване) сприйняття цього сучасного 

феномену. Вітчизняні науковці традиційно виділяють ресурсний, функціональний та 

результативний підходи до розуміння поняття економічного потенціалу як 

найґрунтовніші Водночас, значної уваги потребують ті підходи сучасних науковців19, 

які розширюють класичні погляди на трактування економічного потенціалу: 

діяльнісний, цільовий, об’єктивний, комбінований, соціально-спрямований та 

факторний [20, с. 28; 66, с. 107]. 

                                           
17 Нами проаналізовано здобутки сучасної української та закордонної науки щодо формування потенціалу: опрацьовані 

праці понад 70-ти науковців за період, починаючи з 80-х років XX ст. і до нашого часу [Додаток Б]. У деяких випадках 

ми згадуємо також дослідження попередніх років: 1924 р. (К. Г. Воблий), 1927 р. (В. І. Вейц), 1967 р. (В. С. Нємчиков) 

та 1973 р. (А. І. Анчишкін). 
18 Надалі ці підходи ми проаналізуємо докладніше. 
19 Аналізуючи описані в сучасній економічній літературі теоретико-методологічні підходи до розуміння економічного 

потенціалу, ми звернули увагу на їх деяку схожість за сутністю, однак, відмінних за назвою, підходів, виокремленими 

різними авторами. Наприклад, спільною ознакою результативного та факторного підходів є здатність ресурсів, їх 

можливостей, приносити певні результати, бути корисними за певних умов; спільними ознаками соціально-

спрямованого та діяльнісного підходів є сукупність відносин між суб'єктами економічної діяльності. 
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Результатом проведеного узагальнення трактувань поняття «економічний 

потенціал» за найбільш вираженою і притаманною для них ознакою стало 

виокремлення ресурсного (перша та друга позиція в нашій класифікації), 

функціонального, результативного (факторного), цільового, соціально-спрямованого 

(діяльнісного), синергетичного (системного), процесного та комбінованого 

(змішаного) підходів [Додаток Б]. 

Найбільшого поширення в економічній думці набув ресурсний підхід. 

Відповідно до ресурсного підходу, економічний потенціал ототожнюється із 

сукупністю ресурсів, фінансових та нефінансових активів у розпорядженні певної 

макроекономічної системи чи всього суспільства. Ресурси розуміють як певну 

субстанцію, яка може бути використана для досягнення певної мети, наприклад, 

зростання суспільного багатства. Ресурси – це запаси поточних і майбутніх 

можливостей, які за певних умов можуть бути мобілізовані, якщо існує потреба в них. 

Потенціал економічного розвитку сучасних макроекономічних систем у межах цього 

підходу характеризується переважно виробничими ресурсами, їх кількісною та 

якісною характеристикою: обсягом, якістю, структурою та технологічністю. За цим 

підходом можна виокремити дві позиції: 1) перша ресурсна позиція є спрощеним 

підходом, потенціал зводиться лише до обсягу ресурсів; 2) друга ресурсна позиція 

розглядає потенціал як сукупність ресурсів, здатних створювати багатство, взаємодію 

ресурсів, пов’язаних виробничими зв’язками (Додаток Б). Перевагами ресурсного 

підходу є його здатність точно описувати деякі види потенціалів, завдяки можливості 

вартісного оцінювання ресурсів. Важливим недоліком ресурсного підходу є його 

вузька спрямованість на ресурсну складову, ігнорування неспецифічних факторів, які 

не вписуються в ресурсну концепцію, відірваність від сфери їх використання, від 

ефективності та віддачі, цілей, основної мети та кінцевого результату, отриманого від 

споживання ресурсів. 

Проте, на нашу думку, було би некоректно зводити економічний потенціал 

розвитку сучасної макроекономічної системи лише до узагальнених кількісних та 

якісних характеристик ресурсів, окремо від функцій, які вони виконують. 

Аналогічного погляду дотримуються багато науковців, зокрема ті, у роботах яких 
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описується функціональний підхід. У межах функціонального підходу економічний 

потенціал зводиться до здатності його компонентів виконувати певні функції. 

Потенціал розглядається у зв’язку з можливостями певної макроекономічної системи, 

необхідними для її функціонування та розвитку. У межах функціонального підходу 

потенціал визначається як сукупність можливостей, що забезпечують процес 

діяльності та досягнення певної мети, згідно з якою здійснюється суспільне 

відтворення, відбувається розвиток макроекономічної системи та суспільства 

загалом. Перевагами цього підходу є те, що ресурси розглядаються не лише як запас, 

а й у взаємозв’язку з виробничим процесом, функціями, які вони виконують, їх 

продуктивністю та їх роллю в процесі економічного зростання країни. Можливість 

оцінювати ресурси на основі їх функцій дає змогу ще глибше дослідити механізм 

формування потенціалу економічного розвитку сучасних макросистем та джерел 

зростання добробуту суспільства. 

Одним із трьох базових підходів до розуміння економічного потенціалу є 

результативний або факторний підходи (за Н. Колендою). Економічний потенціал 

визначається як здатність певної сукупності ресурсів приносити певні результати, 

наприклад, прибуток чи виробництво благ. Потенціал економічного розвитку 

сучасної макроекономічної системи визначається через призму його 

результативності, орієнтацію на результат, який можуть забезпечити наявні ресурси 

та незадіяні резерви. Економічний потенціал є результатом, насамперед, виробничого 

процесу, який втілюється у вироблених благах. Ключове питання зазначеного 

підходу: за яких умов буде досягнута результативність. Це дає змогу пов’язати в одне 

ціле сукупність ресурсів та їх внесок у розвиток макроекономічної системи, а також 

здійснити комплексне оцінювання можливостей ресурсів до формування точок 

економічного зростання багатства. Однак, кінцева оцінка потенціалу за таким 

підходом буде досить спрощена. Вона зводиться до визначення ВВП, сальдо 

торгового балансу тощо. 

У межах цільового підходу економічний потенціал трактується як здатність 

макросистем досягати певної цілі, виконувати поставлені перед нею завдання. За 

названим підходом до трактування економічного потенціалу – розуміється здатність 
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певної макроекономічної системи забезпечувати своє довгострокове функціонування, 

процес суспільного відтворення та досягати стратегічних цілей за наявного обсягу та 

якості ресурсів. Цільовий підхід ставить за основу орієнтацію на певну ціль, однак не 

конкретизує й не описує, яким шляхом і завдяки яким ресурсами та можливостями 

вона буде досягнута. Відмінність цього підходу від результативного полягає, 

насамперед, в ігноруванні умов як чинника формування економічного потенціалу, 

натомість результативний підхід тісно пов’язаний зі сприятливими умовами для 

реалізації можливостей конкретної макроекономічної системи. Його оцінювання 

зводиться до здатності макроекономічної системи здійснювати подальшу виробничу 

діяльність та досягати поставлених цілей на основі використання наявних ресурсів. 

Результатом взаємопроникнення (конвергенції) гуманітарних наук і 

економічної теорії стало утворення соціально-орієнтованих напрямів дослідження 

поняття «економічний потенціал». Соціально-спрямований підхід визначає 

економічний потенціал як сукупність відносин між суб’єктами господарської 

діяльності щодо створення благ чи послуг та характеристик самих цих відносин. Цей 

підхід досить успішно використовується для трактування вузькіших видів 

потенціалів, наприклад, людського чи трудового. Його перевагами є спроможність 

врахувати економічні та соціальні зв’язки, які наявні в суспільстві, їх роль та вплив 

на характер і масштаб процесу суспільного відтворення та соціально-економічного 

розвитку суспільства. Недоліком соціально-спрямованого (діяльнісного) підходу є 

його вузька спрямованість, однобічність тлумачення поняття «економічний 

потенціал», а отже – визначення багатства сучасних макроекономічних систем. 

Потрібно зазначити, що зводити потенціал економічного розвитку окремо 

взятої макроекономічної системи до сукупної дії її компонентів, на нашу думку, 

некоректно. Для сучасної наукової думки важливим є не лише економічний потенціал 

загалом, а і його взаємозв’язок зі структурними компонентами – «підпотенціалами». 

Структурні елементи економічного потенціалу взаємодіють між собою на 

вертикальному та горизонтальному рівнях. Неможливо ігнорувати 

взаємопідсилюючу, синергетичну, системну дію як окремих складових, так і системи 
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загалом на механізм формування потенціалу економічного розвитку сучасної 

макроекономічної системи та зростання її добробуту. 

Однак, сучасна економічна наука не має підходу, який би зміг на 

концептуальному рівні описати наведену вище синергетичну природу економічного 

потенціалу як системи. Нами виокремлено лише «синергетичний» або «системний» 

підходи до розуміння сутності поняття «економічний потенціал». На нашу думку, 

найбільш близько у свої роботах до такого сприйняття економічного потенціалу 

наблизилися ті науковці, згідно з визначенням яких потенціал трактують як 

«…сукупність чинників та умов, які характеризують можливості розвитку певної 

системи з метою досягнення відповідного рівня її конкурентоспроможності» 

[66, с. 110]; і визначають його як «…можливості системи, що формуються за 

відповідних чинників та умов». Економічний потенціал країни обов’язково має 

розглядатися через призму розвитку його інституційної компоненти та інституційної 

інфраструктури, які об’єктивуються через моделі управління та ефективності бізнес-

процесів, що формують мікро- і макроекономічне середовище – фундамент, 

відповідно до якого визначається характер та масштаб соціально-економічного 

розвитку суспільства загалом. 

У структурі синергетичного підходу виокремлюють також «кластерний підхід» 

до пояснення економічного потенціалу. Однак, на нашу думку, він є віддзеркаленням  

дії вузьких видів потенціалів у структурі економічного потенціалу й не відображає 

системну дію його складових частин. Тобто, як окремий вид потенціалу він 

розглядатися не може, оскільки є формою його структурування, а може розглядатись 

лише сенсі відокремлення частини від цілого: результативного потенціалу, 

функціонального потенціалу, цільового потенціалу, синергетичного потенціалу, 

процесного потенціалу, комбінованого потенціалу. Хоча його виокремлення є 

корисним, коли необхідно узгоджено проаналізувати те, як потенціал пов’язаний за 

сферами, галузями, а також територіально.  

Такий підхід дає змогу виявити ефективні та неефективні локальні структурні 

одиниці суспільства через механізм відбірного впливу. Наприклад, для того, щоб 

сформувати нову «точку зростання» в країні, інколи можливо здійснити лише якісь 
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локальні зміни. Найзагальнішим прикладом такої структури є області в Україні, які 

після децентралізації отримали можливість локально частково змінювати «правила 

гри». 

Якщо перенести класичне уявлення про механізм функціонування бізнес-

процесів та методологію функціонального моделювання й описування процесів на 

сучасну макроекономічну систему загалом, можна виокремити процесний підхід до 

визначення економічного потенціалу (рис. 1.3). За цим підходом економічний 

потенціал будь-якої макроекономічної системи розглядається в контексті її здатності 

до неперервного процесу продуктивного споживання та продукування багатства, 

його трансформації, а рівень економічного потенціалу визначається можливостями та 

обсягом ресурсів, які вона може трансформувати. 

Рис 1.3. Формалізація процесорного підходу до визначення потенційної 

здатності сучасної макроекономічної системи до відтворення багатства 
Джерело: розроблено автором 

Процесний підхід розглядається через механізм «Вхід – Процес – Вихід». 

Перевагою процесного підходу є його прив’язка до виробничого процесу через 

виробничі можливості суспільства до продукування матеріального та 

нематеріального багатства, важливу роль у якому відіграє організаційний складник 

та ефективність бізнес процесів. Відповідно до процесного підходу ресурси, 

інвестиції, інформація проходять через механізм виробництва (організаційно-

виробничий процес), призводять до отримання якогось результату – матеріальних 

чи нематеріальних благ, економічного зростання чи розвитку (або навпаки до 

збитку). 
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Відсутність єдиного уявлення про ознаки та структуру економічного 

потенціалу сучасної макроекономічної системи створює труднощі для формування 

єдиного систематизованого та універсального підходу. Така ситуація склалася через 

здатність потенціалу втілюватись у багатьох формах і мати різну структуру у 

залежності від галузевої (сферної) спрямованості. Результатом цієї неоднозначності 

стало виокремлення синтетичного (комбінованого) підходу. В межах названого 

підходу науковці дотримуються декількох концепцій20. Синтетичний підхід надає 

можливість визначити сутність і структуру економічного потенціалу, залишаючи 

осторонь обмеження окремо взятих підходів, і тому повніше оцінити багатство 

країни, що нагромаджене та існує як основа розвитку суспільства. За результатами 

проведеного аналізу сучасних підходів до розуміння економічного потенціалу, 

нами здійснено їх узагальнення, що дало змогу виокремити спільні для потенціалу 

економічного розвитку сучасних макроекономічних систем ознаки (Додаток АЦ). 

Основою економічного потенціалу є ресурси, оскільки вони ідентифікуються 

субстанцією накопичення та продуктивного споживання, наявність якої дає змогу 

певній макроекономічній системі розвиватись, а отже є багатством. Термін «ресурси» 

сучасні науковці розуміють як запаси матеріальних та нематеріальних благ, 

можливостей їх трансформації в інші форми або досягнення поставлених цілей. Тобто 

ресурс – це, передусім, наявні в певний проміжок часу можливості, що є принципово 

важливим для розуміння їх ролі в економічному розвитку сучасних 

макроекономічних систем. 

Поняття «ресурс» та «потенціал» тісно взаємопов’язані між собою через 

категорію «динаміка», оскільки результатом реалізації потенціалу стає утворення 

ресурсу. Поняття «потенціал» виражає очікуваний результат, отримання якого стає 

можливим за певних умов, наприклад, зростання ВВП чи добробуту в країні. 

Утворення та накопичення ресурсів як багатства, яким володіє суспільство є 

закономірним наслідком реалізації потенціалу його розвитку. З огляду на це 

                                           
20 Докладніше узагальнена еволюція наукових підходів до трактування «економічного потенціалу» представлена в 

Додаток Б. 
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пропонується авторське бачення ресурсної структури потенціалу економічного 

розвитку сучасних макроекономічних систем (рис. 1.4). 

 

Рис. 1.4. Ресурсна структура потенціалу економічного розвитку сучасних 

макроекономічних систем 
Джерело: розроблено автором 

Ресурси формують, так званий, «ресурсний потенціал» економічного розвитку 

сучасної макроекономічної системи. Поняття «ресурсний потенціал» узагальнює всю 

систему ресурсів макроекономічної системи (її видів багатства): матеріальних та 

нематеріальних ресурсів, фінансових ресурсів, людських – трудових 

(репродуктивних) та гуманістичних (креативних, інтелектуальних) ресурсів, резервів 

суспільства та можливостей його науково-технічного розвитку, а також особливих, 

визначальних для нашого часу (імперативних) видів ресурсів (стратегічного 

управління, інститутів та інформаційної глобалізації). Варто зазначити, що 

визначальними (імперативними) видами ресурсів (багатства) сучасна наукова думка 

вважає ті їх особливі види, які відповідають парадигмі постіндустріального 

суспільства. Тобто такі, що детермінують складові потенціалу розвитку сучасної 

макроекономічної системи відповідно до періоду становлення постіндустріальних 

соціально-економічних відносин. 

Характерною особливістю сучасної економічної думки в предметному полі 

дослідження економічного потенціалу розвитку сучасних макроекономічних систем 

є диференціація економічних ресурсів за критерієм їх залучення до процесу 
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суспільного відтворення. Науковці по-різному окреслюють теоретичні межі поняття 

економічного потенціалу країни, акцентуючи увагу на наявних або перспективних 

ресурсах і можливостях. Наприклад, І. Лукінов, робить акцент на наявних ресурсах, 

визначаючи економічний потенціал як «…кількість та якість ресурсів, які знаходяться 

в розпорядженні тієї чи іншої господарської системи» [74]. Водночас, Р. Матковський 

відзначає важливу роль перспективних ресурсів та можливостей, трактуючи 

економічний потенціал як «…сукупність наявних та таких, які можуть бути 

мобілізовані, основних джерел, засобів країни та елементів потенціалу цілісної 

економічної системи, що використовують й можуть бути використані для 

економічного зростання й соціально-економічного прогресу» [79]. 

Результатом визнання науковцями наявності двокомпонентної структури 

економічного потенціалу та здатності ресурсів рухатись у двох напрямах, стало 

виокремлення в термінологічному аналізі парного розгляду понять: 1) «поточний 

потенціал» і «перспективний потенціал» і 2) «виробничий потенціал» та 

«ресурсний потенціал». Термін «поточний потенціал» сучасна економічна думка 

розуміє як досягнутий певною макроекономічною системою рівень розвитку, її 

ресурси (обсяг та якість) та можливості в певний момент часу. Перспективний 

потенціал – це здатність макроекономічної системи за певних сприятливих умов 

мобілізувати свої резерви для подальшого споживання (продуктивного чи 

непродуктивного), залучення їх до процесу суспільного відтворення або 

досягнення інших цілей. Він відображає гранично можливий рівень розвитку, 

якого за найсприятливіших умов може досягти певна макроекономічна система. 

Застосування поняття «перспективний потенціал» дає змогу в межах наукового 

аналізу ширше охопити та описати ресурсні можливості сучасної 

макроекономічної системи, особливо той пласт її резервів, практична користь від 

мобілізації яких є сумнівною, а їх споживання (використання) не гарантує чітко 

окресленого позитивного ефекту (розвитку), оскільки їх цінність розкривається 

лише за певних сприятливих умов. 

Для дослідження здатності сучасної макроекономічної системи продукувати 

багатство (розвиватись), виробничий потенціал набуває важливого значення через  
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його прив’язку до процесу суспільного відтворення. Термін «виробничий потенціал» 

науковці розумієть як сукупність ресурсів певної макроекономічної системи, які 

задіяні в суспільному відтворенні багатства або для досягнення певної мети. 

Відповідно ресурсний потенціал охоплює всі ресурси суспільства, незалежно від 

ступеня їх залучення у виробничий процес та місця на просторі часових координат. 

Виробничий потенціал тісно пов’язаний із поточним, а ресурсний потенціал із 

перспективним. Поточний та виробничий потенціали відображають рівень розвитку 

суспільства, оскільки враховують лише ті ресурси, які безпосередньо задіяні в 

суспільному відтворенні багатства в певній точці (чи проміжку) на часовій осі. 

Згідно з визначенням В. Свободіна [114; 115], виробничий потенціал 

трактується як «…сукупність технологічно збалансованих ресурсів, за допомогою 

яких можливо виробляти певний обсяг продукції». Це дає змогу зробити важливий 

висновок про те, що виробничий потенціал являє собою збалансовану частину 

ресурсного потенціалу. Відмінність виробничого потенціалу від ресурсного полягає 

в його залежності від ефективності задіяних ресурсів і від зв’язку з процесом 

суспільного виробництва. Ресурсний потенціал є лише узагальненим показником, 

який характеризує сукупний обсяг усіх видів наявних ресурсів та резервів, якими 

володіє макроекономічна система, без їх взаємозв’язку з процесом суспільного 

відтворення та роллю в розвитку макроекономічної системи. У традиційному 

розумінні співвідношення потенціалів, виробничий потенціал входить до складу 

ресурсного потенціалу макроекономічної системи. Однак, з іншої позиції, якщо 

розглядати ресурсний потенціал як такий, що утворюється внаслідок дії виробничого 

потенціалу, то він ідентифікується як складник останнього, що є повною 

протилежністю першому підходу. 

Характерною особливістю як поточного (виробничого), так і перспективного 

(ресурсного) потенціалів є їх взаємопов’язана здатність рухатись у двох напрямах – 

як позитивна тенденція (у бік зростання) або негативна (у бік зниження). Тобто, при 

вилученні ресурсів із виробничого процесу, вони стають складовими ресурсного 

потенціалу й навпаки. У межах економічної теорії, потенціал завжди є 

двокомпонентним: перспективний потенціал доповнює поточний, теоретично даючи 
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можливість оцінити потенційні вигоди від залучення того чи іншого ресурсу до 

процесу суспільного відтворення. Відбувається поступове перетікання ресурсів, а 

виробничий та ресурсний потенціали постійно взаємодіють між собою. Щодо 

визначення перспективного економічного потенціалу, необхідно зауважити, що 

розроблені теоретико-методологічні засади (рис.1.5) дозволяють зробити таку оцінку, 

але в сучасних кризогенних умовах отримані результати повинні постійно 

коригуватись. 

Поправку потрібно робити на ступінь ризику, пов’язаного із ненастанням 

сприятливих умов для реалізації резервів та перспективних можливостей. З огляду на 

це оцінювання потенціалу країни на основі поточних ресурсів та можливостей 

залишається найбільш адекватним відображенням потенціалу економічного розвитку 

країни. 

Рис 1.5. Ідентифікація потенціалу економічного розвитку сучасних 

макроекономічних систем через призму ресурсного потенціалу 
Джерело: розроблено автором 

Варто зазначити, що здатність будь-якої макроекономічної системи до розвитку 

обумовлена кількістю та якістю ресурсів і резервів, а також ступенем їх інтеграції в 

процес функціонування системи, насамперед, у виробництво та науко-технічну 

сферу. За однакових обсягів та характеристик ресурсів потенціали різних країн 

можуть відрізнятися. Важливу роль відіграє кінцева мета, яку суспільство 

намагається досягти, використовуючи (споживаючи) наявні ресурси та резерви. 

Важливе значення має також тип економічної системи, спеціалізація та її галузева 

спрямованість, тобто спрямування виробничого процесу та суспільного відтворення 

загалом, оскільки, від типу економіки залежить те, у яких сферах діяльності 
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(резерви та незадіяні ресурси) 

Поточний потенціал (задіяні 

ресурси, залучені до процесу 

суспільного відтворення) 
Ресурси 
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(виробничо-технологічній, трудовій, людській, інтелектуальній, інвестиційний, 

фінансовий тощо) буде зосереджений потенціал економічного та соціального 

розвитку країни. Величина потенціалу економічного розвитку країни істотно корелює 

зі станом ефективності системи. За умови розумного використання створених у 

суспільстві можливостей розвитку, ефективне та продуктивне споживання 

накопиченого суспільством багатства (його ресурсів) дає змогу збільшити віддачу від 

уже наявного багатства, знизити собівартість та збільшити продуктивність 

виробництва (продукування) нового. Різноманітні комбінації економічних та 

соціальних ресурсів утворюють унікальний для кожної країни набір її конкурентних 

переваг, компенсуючи певні слабкості структури сукупного економічного потенціалу 

країни (відсутність або недостатній обсяг певних видів ресурсів). Тобто країни з 

різною галузевою (сферною) структурою економічної системи, використовуючи різні 

методи та стратегії для досягнення певної мети, можуть мати майже однаковий 

потенціал економічного розвитку. 

Суттєвий вплив на формування потенціалу економічного розвитку здійснюють 

ендогенні та екзогенні чинники, дія яких спричиняє його зміни. Оскільки циклічність 

притаманна всім економічним процесам, важливим є те, на якій стадії (етапі) 

економічного циклу перебуває економічна система країни: зростання (прогресія), 

стагнація (рецесія), криза (депресія). У різних економічних циклах суспільство може 

кардинально змінювати свої пріоритети, відповідно до яких відбувається коригування 

мети та стратегії розвитку країни. За рецесії потенціал проявляється в здатності 

ефективно мобілізувати ресурси для задоволення суспільних потреб та використання 

наявних можливостей для недопущення переходу на нижчий економічний цикл; за 

депресії важливого значення набуває подолання кризових явищ, відновлення та 

стимулювання нормального функціонування макроекономічної системи та процесу 

суспільного відтворення; фазі прогресу властиве зосередження на подоланні 

наслідків кризових явищ та мобілізація ресурсів із метою розширення й нарощування 

обсягів виробництва, оптимізації та підвищення його ефективності, концентрації на 

інноваційній діяльності. Тобто, потенціал економічного розвитку сучасних 

макроекономічних систем залежить не лише від характеристик ресурсів та резервів, а 
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й від загального стану та особливостей функціонування економіки країни, обсягу та 

якості її внутрішніх, зовнішніх соціальних та економічних зв’язків. За таких умов 

враховується не лише ресурсний підхід до визначення потенціалу економічного 

розвитку, а й цільовий та результативний, оскільки це дає змогу сформувати 

ефективну структуру потенціалу, відповідно до пріоритетних напрямів розвитку 

суспільства. 

Особливістю потенціалу економічного розвитку є те, що він формується 

системно в усіх сферах людської діяльності. При визначенні багатства суспільства це 

означає виключність усіх матеріальних і нематеріальних можливостей (резервів) у 

підсистемах економіки країни. Утворення потенціалу економічного розвитку 

суспільства є результатом взаємодії, взаємопроникнення та синергії потенціалів 

розвитку його підсистем. Вони взаємодоповнюють і взаємозаміняють одне одного. 

Наприклад, рента від використання природних ресурсів може частково заміщувати 

ренту на капітал. До цього часу відбуваються наукові дискусії щодо того, чи 

потенціал підсистем формує потенціал розвитку макроекономічної системи, чи 

навпаки – макроекономічна система формує потенціал її окремих підсистем. На нашу 

думку, у такому разі існує обопільний прямий і зворотний зв’язок формування 

потенціалів розвитку системи та її підсистем. 

Потенціал економічного розвитку сучасних макроекономічних систем є 

узагальненою характеристикою широкого спектра факторів, їх взаємозв’язків та 

ступеня впливу на процес розвитку країни. Такий потенціал є складним, 

багатогранним і системним (комплексним) явищем, у визначенні якого важливу роль 

відіграють: 1) специфіка досліджуваної галузі (сфери); 2) тип макроекономічної 

системи та її поліструктурність (зв’язок її структурних елементів за видами 

потенціалів); 3) стійкість і одночасно гнучкість організаційної системи та її 

складових, що забезпечує її адаптивність до нових викликів; 4) рівень ефективності 

та раціональності споживання ресурсів, здатність мобілізувати резерви; 5) якість 

інституціональної інфраструктури тощо. Потенціал економічного розвитку будь-якої 

макроекономічної системи залежить від постійного впливу на неї ендогенних 

(внутрішніх) та екзогенних (зовнішніх) чинників: політичних та соціально-
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культурних факторів, міжнародних та національних подій, розвитку науки та техніки, 

стану та циклічності локальної та світової економіки. 

Відсутність єдиного (універсального) підходу до визначення «потенціалу 

економічного розвитку» не дає права говорити про хибність того чи іншого підходу. 

Кожен з відомих нині в практиці наукового аналізу теоретико-методологічний підхід, 

відображає певні характеристики економічного потенціалу та його компонентів, 

вузькіших видів потенціалів, у сукупності даючи всебічну відповідь  на питання щодо 

розуміння сутності та джерел формування потенціалу економічного розвитку 

сучасних макроекономічних систем і зростання добробуту суспільства. 

Всі досліджені та узагальнені нами теоретико-методологічні підходи до 

трактування поняття «економічний потенціал» (Додаток Б) мають свої переваги та 

недоліки, ступінь значущості яких залежить від: обставин, за яких відбувається 

ідентифікація економічного потенціалу розвитку сучасної макроекономічної 

системи; галузевої (сферної) направленості її структурних компонентів та суспільства 

загалом; мети, яку ставить перед собою дослідник; виду потенціалу, який він описує. 

Лише дотримуючись гнучкого та творчого підходу можливо виокремити ті ознаки, 

які в повному обсязі дають змогу описати та адекватно визначити економічний 

потенціал сучасних макроекономічних систем в сучасних суперечливих 

трансринкових умовах, а також знайти потенційні джерела зростання багатства та 

добробуту суспільства. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

 

 За результатами проведеного аналізу теоретико-методологічних основ 

дослідження багатства (зокрема, традиційної та розширеної парадигми), у межах 

понятійно-категоріального аналiзу «багатство – потенціал – розвиток» була 

досліджена сутність та природа зазначених категорій, що дало змогу ґрунтовно та 

системно відобразити процеси продукування багатства (його виробництва, 

накопичення та споживання) сучасними макроекономічними системами. 
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Ретроспективний аналіз еволюції наукової економічної думки в предметному полі 

дослідження багатства уможливив з’ясування того, як саме еволюціонувало уявлення 

про сутність та роль багатства в зростанні добробуту минулих періодів, надаючи 

нагоду поглянути на ідеї вчених минулого з позиції сьогодення. Отже, ми 

констатуємо, що сучасна економічна думка суттєво просунулась у розмінні того, що 

являє собою багатство та джерела його примноження.  

Аналіз сучасних теоретико-методологічних підходів до трактування потенціалу 

економічного розвитку сучасних макроекономічних систем виявив безліч його форм, 

що обумовлено спробами наукового дослідження економічного потенціалу в різних 

площинах та за різних умов. Практичним втіленням цього стало застосування 

різноманітних методичних підходів до відображення сутності та змісту економічного 

потенціалу, а також й джерел зростання добробуту суспільства. Кожен із підходів має 

свої сильні та слабкі сторони, які знаходять свій прояв залежно від того, у якій сфері 

та на якому рівні (макро- чи мікро) здійснюється дослідження економічного 

потенціалу. 

Проведений понятійно-категоріальний аналіз змістовно-термінологічного 

зв’язку «багатство – потенціал –розвиток» дозволив отримати наступні результати. 

1. Досліджено феномен відчуження об’єкту як носія певних властивостей 

предмету багатства, від виявленої ідеї його існування бути багатством. Доведено, що 

внаслідок цього значущість певних благ, як багатства, обумовлена їх сприйняттям 

(оцінкою) людини: її поглядами, цінностями та практикою. 

2. Розвинуто теоретико-методологічний підхід до розуміння багатства як 

невід’ємної складової системної динаміки сучасного суспільства, яка термінологічно, 

категоріально, змістовно та емпірично проявляється у взаємозалежності «багатство – 

потенціал – розвиток» і дає змогу показати специфіку ролі багатства в умовах 

поступового затвердження в соціумі постіндустріальних (інтелектуально-духовних 

гуманістичних) цінностей, використовуючи закони діалектики: рушійні сили та 

джерела нагромадження багатства (закон єдності та боротьби протилежностей); 

можливості суспільного розвитку на основі механізму формування багатства (закон 

взаємного переходу кількості в якість); спрямованість і шлях розвитку суспільства як 
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результат розв’язання суперечностей у сфері відносин, пов’язаних зі створенням і 

використанням багатства (закон подвійного заперечення). 

3. Досліджено на категоріальному рівні сутність потенціалу з метою з’ясування 

можливостей нагромадження та використання багатства в інтересах розвитку 

суспільства. Доведено, що особливість потенціалу як економічної категорії зумовлена 

властивістю виявляти себе лише в динаміці – у процесі використання. Потенціал 

будь-якого досліджуваного предмета виявляється лише у зв’язку з певним процесом, 

метою, кінцевою ціллю застосування ресурсів. Лише використавши потенційні 

можливості можна точно сказати про їх цінність та значущість для розвитку та 

зростання добробуту суспільства. Для забезпечення ефекту розвитку системи 

необхідно, щоб використання супроводжувалося позитивним результатом і лише в 

такому разі можна стверджувати про його цінність. 

4. Визначено за допомогою використання основних законів діалектики, роль 

багатства в розвитку сучасних макроекономічних систем та зростанні добробуту 

всього суспільства. Встановлено, що розвиток макроекономічної системи є постійним 

динамічним процес її циклічного руху по спіралі. 

5. На основі наукових узагальнень встановлено, що інтелект людини є 

провідним джерелом формування, а сама людина – втіленням багатства. 

6. Доведено, що багатство необхідно трактувати одночасно і як потік, і як запас 

матеріальних і нематеріальних цінностей, які постійно змінюються (перебуваючи в 

русі) під впливом низки чинників і формуються в результаті використання наявних 

ресурсів і можливостей суспільного виробництва. Останнє перебуває в прямій 

залежності від рівня розвитку та якості організації виробничих сил та економічного 

середовища в кожній окремій макроекономічній системі (країні). 

7. Доведено, що зв’язок у межах системи «багатство – потенціал – розвиток» є 

замкненим і постійно відновлювальним. Це означає, що багатство є основою 

формування потенціалу, який зі свого боку становить основу соціально-економічного 

розвитку. На кожному новому етапі розвитку суспільних і, зокрема, господарських 

відносин (або в межах кожної нової суспільно-економічної формації / парадигми 

економічного розвитку людства), формуються нові передумови для утворення 
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багатства на основі якісно іншого потенціалу, який уможливлює новий тип, темп та 

характер соціально-економічного розвитку. 

8. Здійснено формалізацію ресурсної структури потенціалу економічного 

розвитку сучасних макроекономічних систем із виокремленням визначальних 

(імперативних) видів ресурсів (багатства) і уточненням їх (його) специфіки у 

конкретно історичних умовах життя суспільства. 

9. На основі критичного аналізу виявлено неодностайність науковців щодо 

визначення сутності та структури економічного потенціалу розвитку сучасних 

макроекономічних систем, уточнено засади ідентифікації економічного потенціалу 

розвитку сучасних макроекономічних систем за видами. При парному 

термінологічному аналізі 1) «поточний потенціал» / «перспективний потенціал» і 

2) «виробничий потенціал» / «ресурсний потенціал» встановлено перехресну 

сутнісну визначеність виду: 1) «поточний потенціал» / «виробничий потенціал» і 

2) «перспективний потенціал» / «ресурсний потенціал». 

10. З’ясовано чинники стратегічного впливу на процес формування потенціалу 

економічного розвитку сучасних макроекономічних систем, якими є: економічний та 

історичний цикли; сталість макроекономічної системи за її одночасної гнучкості й 

адаптивності процесу суспільного відтворення до нових викликів у житті суспільства; 

галузева поліструктурність та диверсифікованість економічної системи країни 

тощо. 

11. Досліджено еволюцію наукової думки щодо трактування сутності 

економічного потенціалу за період із 80-х років XX ст. і по наш час. За результатами 

узагальнення виокремлено вісім груп, що відображають вид потенціалу за найбільш 

суттєвою ознакою. Виявлено наступні підходи до визначення економічного 

потенціалу: ресурсний (перша та друга ресурсна позиції), функціональний, 

результативний (факторний), цільовий, синергетичний (системний), процесний та 

комбінований (змішаний). Виокремлено найбільш суттєві ознаки потенціалу 

розвитку сучасних макроекономічних систем. 

12. Виявлено неодностайність науковців щодо категоріальної ідентифікації 

економічного потенціалу, а також різноманітність поглядів на його сутність та, 
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відповідно, розбіжності класифікації. Аргументовано доцільність розширення бази 

теоретико-методологічних підходів до розуміння потенціалу економічного розвитку 

синергетичним (системним) підходом. Уточнено зміст кластерного і процесного 

підходів до класифікації видів потенціалів. 

13. Описано можливості та аргументовано цінність практичного застосування 

кластеризації для пояснення економічного потенціалу макросистем, що дає змогу 

виявити взаємодію між окремими локальними елементами через виокремлення 

частини від цілого. Кластерний підхід до конкретизації потенціалу сучасних 

макроекономічних систем розглядається як одна із форм його (потенціалу) 

структурування і є корисним для сучасної практики наукового аналізу, оскільки 

уможливлює дослідження економічного потенціалу за взаємопов’язаними сферами, 

галузями, а також територіально. Такий аналіз варто вважати передумовою 

відповідно визначеного дослідження нагромадження та використання багатства. 

Основні положення та результати розділу дисертації опубліковані в наукових 

працях автора [118; 122; 131]. 
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РОЗДІЛ 2 

ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ 

СИСТЕМ ЗА СКЛАДОВИМИ (ФОРМАМИ) СУСПІЛЬНОГО БАГАТСТВА 

 

 

2.1. Матеріально-речова форма багатства як основа потенціалу розвитку 

економіки та суспільства 

 

 

Багатство – це матеріальні та нематеріальні цінності, зокрема всебічний 

розвиток продуктивних сил людини. Відповідно до постулатів класичної економічної 

теорії, багатство є сукупністю споживчих вартостей, які накопичило суспільство 

впродовж всієї історії свого існування. «Передумовою перетворення їх в елемент 

багатства стала властива їм здатність нагромаджуватись, утворювати запас, існувати 

поза процесом праці»[101, с. 87]. У сучасній науковій літературі бракує ґрунтовних 

праць щодо визначення поняття «матеріально-речового багатства», а основна увага 

приділяється поняттю «національне багатство». 

Найбільш близько до визначення сутності цього поняття наблизилися вчені, 

які досліджують національне багатство за, так званим, «звуженим підходом», 

акцентуючи увагу лише на його матеріально-речовій стороні, частково або 

повністю ігноруючи духовні цінності суспільства, трактуючи його «…як 

сукупність матеріальних благ, створених і накопичених суспільством у процесі 

попереднього розвитку, а також природних ресурсів, які включені до 

господарського обігу»21. У широкому розумінні матеріально-речове багатство – це 

все те, чим володіє країна та знаходиться в матеріально-речовій формі. У 

вузькішому значенні – це те, що «…опосередковано людською працею та може 

бути відтворено» [8, с. 9]. За визначенням С. Мочерного багатство можна 

ідентифікувати як «…реальні активи тривалого користування, які безпосередньо 

дають віддачу упродовж тривалого часу; до нього належать речові сторони 

                                           
21 Загородній А. Г., Вознюк Г. Л. Фінансово-економічний словник: третє видання, доповнене та перероблене. Львів : 

Видавництво Львівської політехніки, 2011. 844 с. 
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капіталу (верстати, машини, будівлі тощо) та земля» [87]. Являючи собою складову 

національного багатства, матеріально-речова форма багатства включає накопичені 

за всю історію виробничі основні фонди (будівлі, машини, транспортні засоби), 

невиробничі основні фонди (житлові будівлі, будівлі та обладнання освітніх, 

закладів охорони здоров’я, культури та спорту), матеріальні оборотні засоби та 

приватне майно населення. 

За іншим підходом (розширеним) до структури багатства відносять: 

«…невиробничі фонди країни, оборотні фонди матеріального виробництва, товарні 

запаси виробничої та торгової сфери, державні резерви та страхові запаси, майно 

тривалого використання приватних осіб, природні ресурси, що залучені до процесу 

відтворення (запаси корисних копалин, гідроенергетики, лісові та земельні фонди), 

а також золотий запас країни»[49]. Зважаючи на все вищесказане, матеріально-

речове багатство можна визначити як накопичені впродовж усього попереднього 

розвитку суспільства матеріальні блага та природні ресурси, які  задіяні або 

потенційно можуть бути використані з метою продукування (створення) нових 

матеріальних чи нематеріальних форм багатства, економічному зростанні чи 

розвитку суспільства загалом. 

Так само, один із напрямів філософії – матеріалізм, визначає матерію, 

першоосновою та фундаментальною складовою всього сущого, а все інше – її 

породженням, так і матеріально-речове багатство становить основу економічного 

розвитку будь-якої макроекономічної системи (суспільства). У структурі 

матеріально-речового багатства можна виділити природне та штучно-створене. 

Обидві ці форми нерозривно пов’язані між собою через процес суспільного 

відтворення, результатом якого стає набуття природними ресурсами іншої форми, 

нових споживчих властивостей та корисності для суспільства. 

Розглядаючи сучасні підходи до визначення сутності матеріально-речової 

(кориснісної) форми багатства, ми будуємо наукову логіку на таких основних тезах 

як: благо, товар, виробництво, споживча вартість, корисність, накопичення, 

продуктивне й непродуктивне споживання матеріального багатства та розвиток 

макроекономічної системи (рис. 2.1). 
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Рис. 2.1. Послідовність і засади дослідження матеріально-речової 

форми багатства 
Джерело: розроблено автором 

У науковій думці наявні декілька підходів до визначення сутності матеріально-

речового багатства. Перший підхід пов’язує багатство лише з тим, що може бути 

відтворено людиною. За такого трактування взаємозв’язок багатства з процесом 

відтворення виноситься на перше місце як головна ознака багатства. За другим 

підходом утворення багатства розглядається абстраговано від процесу виробництва. 

Хоча сучасна наукова думка суттєво просунулась у розумінні природи та 

сутності багатства від часів фізіократів, їх ідея, згідно з якою виробництво 

визначалося провідним (визначальним, головним) джерелом багатства, не втратило 

своєї актуальності й нині та становить основу сучасного розуміння джерел 

виникнення матеріально-речового багатства, його ролі в розвитку сучасних 

макросистем. Виробництво – це суспільний процес створення необхідних для 

функціонування суспільства та його розвитку матеріальних та нематеріальних благ. 

На нашу думку, в основі створення матеріального багатства лежить постійний процес 

суспільного виробництва (вузький підхід) або суспільного відтворення (розширений 

підхід), кінцевою метою якого є створення матеріальних благ для їх подальшого 

накопичення, продуктивного чи непродуктивного споживання (рис. 2.2). 

Рис. 2.2. Життєвий цикл матеріально-речового багатства 
Джерело: розроблено автором 

Життєвий цикл матеріально-речового багатства проходить стадії від 

виробництва до обігу, від накопичення до споживання. У будь-якому разі багатство в 

кінцевому моменті свого існування буде спожито і залежно від того як воно буде 
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спожито (продуктивно чи непродуктивно) – буде визначена його роль у розвитку 

суспільства або макросистеми. Накопичуючись, багатство формує потенціал 

розвитку сучасних макросистем. Однак, істинна цінність багатства та її роль у процесі 

розвитку проявляється лише в процесі його споживання. 

По-перше, матеріальне багатство можна досліджувати з позиції його 

речового змісту, сутність якого становить поняття «благо» та «споживча вартість», 

абстрагована від соціальної складової та потреб людини. По-друге, досліджувати 

багатство можна з позиції його соціального змісту, що базується на поняттях 

«товар» та «корисність». Незважаючи на різні напрями щодо визначення глибинної 

сутності цього поняття, їх об’єднує зв’язок багатства зі сферою виробництва та 

поняттям товару як матеріально-речового вираження сутності багатства. 

Відповідно до першого підходу, матеріально-речове багатство – це блага, що 

створені людиною або надані природою та являють собою матеріальне вираження 

споживчої вартості. «Благо – це все, що здатне задовольняти людські 

потреби…» [6, с. 145]. «Переважну частину благ у сучасному суспільстві люди 

створюють у процесі виробництва – це економічні блага» [149], які містять у собі 

продукт праці, корисний ефект. Корисність блага визначається його внутрішніми 

споживчими властивостями, якими наділене благо, вони можуть бути природними 

або створені людиною. Блага можна класифікувати за різними ознаками,  «…але 

насамперед їх поділяють на матеріальні та нематеріальні»[6]. 

Матеріальні блага – це блага, які мають матеріальне вираження, тобто 

знаходяться в речовій формі. «Нематеріальні блага характеризуються безречовою 

формою існування» [6]. Матеріальні блага від нематеріальних відрізняє 

можливість накопичуватись (нагромаджуватись). Характерною особливістю 

нематеріальних благ є їх неможливість нагромаджуватись, оскільки процес їх 

вироблення є одночасно і процесом споживання. Однак, це твердження є дійсним, 

якщо йдеться про послуги, але воно може бути іншим у контексті ідентифікації 

інтелектуальних благ, складовими яких є інформація. Якщо в основі розуміння 

матеріального багатства лежить поняття «матерія», то сутність нематеріального 

багатства становить поняття «інформація». Являючись складовою сутності 
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інтелектуального блага та маючи двоїсту природу поняття інформація визначає те, 

що інтелектуальні блага можуть бути нагромадженні і в матеріальній (книги, готові 

вироби), і в нематеріальній формі (знання, культурні цінності). Інформація, яка 

може бути об’єктивована (кодифікована), набуває матеріального вираження (книги, 

матеріальний носій, тощо), а не об’єктивована (не кодифікована) – не має 

матеріального втілення (думка, традиції, культурні особливості та суспільні знання, 

які містяться в матриці суспільства). 

Термін «суспільні знання» сучасна наукова думка розуміє як базові знання 

(меми) – «одиниці культурної інформації, поширюваної від однієї людини до іншої за 

допомогою імітації, навчання тощо»22. Вони являють собою пласт знань, що 

знаходиться, накопичуються, у межах матриці суспільства у свідомості кожного її 

члена й не потребують об’єктивного (матеріального) вираження (кодифікації). Коли 

нематеріальне благо об’єктивується, продається чи купується, можна стверджувати, 

що воно набуває якоїсь матеріальної форми, тобто нематеріальне багатства 

втілюється в матеріальній формі. Щодо об’єктивованої інформації (кодифікованої), 

то вона накопичується у формі книг, готових виробів, матеріально утілених знань, з 

яких можливо прямо або опосередковано дістати інформацію за допомогою 

зворотного інжинірингу. Якщо ми говоримо про матеріальне багатство, то ми 

включаємо до нього ті види інформаційних товарів та послуг, які продаються та 

купуються і є благом (рис. 2.3). 

Рис. 2.3. Особливості накопичення матеріальних та нематеріальних благ 
Джерело: розроблено автором 

                                           
22 Докладніше про це див. Richard Dawkins. The Selfish Gene. 1974. p. 223. 
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У залежності «…від тривалості використання, блага можуть бути 

довгостроковими і короткостроковими»[149]. «За економічним призначенням вони 

поділяються на споживчі», які слугують для задоволення особистих потреб людини, 

та «…інвестиційні або засоби виробництва». [149]. За суб’єктом споживання 

«…розрізняють особисті й суспільні блага (або блага колективного 

використання)» [149]. 

Однак не всі матеріальні блага є уособленням матеріального багатства, а 

лише ті, що безпосередньо беруть участь у створенні нового багатства, 

ідентифікуючись фактором розвитку сучасних макроекономічних систем. 

Водночас, такий вплив може бути як прямий, так і опосередкований. Якщо взяти 

до розгляду прямий зв’язок між благом та розвитком макроекономічної системи, 

то необхідно виокремити певні ознаки, за якими благо має бути визначено як таке, 

що бере участь у створені нового матеріального багатства. По-перше, воно 

повинно мати матеріальне втілення – бути матеріальним, бути непрямим 

(виробничим), інвестиційним та довгостроковим. Прикладом є засоби 

виробництва, машини, будівлі, земля тощо. 

Опосередкований вплив на розвиток макросистеми здійснюють, так звані, 

«соціально-культурні блага» – культурні цінності, традиції, релігія тощо. Вони 

можуть впливати на напрям та форму мислення членів суспільства, визначаючи межі, 

у яких відбувається процес суспільного відтворення. Наприклад, у мусульманських 

країнах є певні обмеження щодо ведення певних видів економічної діяльності, які 

регулюються відповідно до таких понять як «halal» (дозволений) та «haram» 

(заборонений). До заборонених відносять кредитування, використання будь-яких 

інвестиційних інструментів із фіксованою дохідністю, інвестиції в тютюновий, 

алкогольний, збройний бізнес, деякі сегменти розважальної індустрії, свинарство 

тощо. Це скорочує можливості країни до економічної діяльності та число об’єктів, у 

які можна інвестувати. Такий вплив може проявлятися не лише в особливостях 

суспільного відтворення в країні, а й в особливостях (креативі) якісних 

характеристиках, створених суспільством матеріальних або нематеріальних форм 

багатств. 
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Відповідно до другого підходу, в основі матеріально-речової концепції 

багатства полягає поняття «товар». В умовах започаткування постіндустріального 

суспільства товар залишається й буде залишатися його базовою, найелементарнішою 

складовою, яка визначає основу постіндустріального товарного виробництва, 

провідною (головною) особливістю якого буде зсув акцентів зі створення вартостей 

у формі мінових у бік генерації споживчих вартостей. 

У класичному розумінні, товар – це продукт природи або людської праці, який 

втілений у матеріальній чи не матеріальній формі та призначений для обміну – може 

бути відчуженим від індивіда. Як зазначає Р. Олексієнко, «товар – це, як правило, 

будь-яка продукція, послуги, праці, права інтелектуальної власності та інші 

немайнові права, призначені для продажу» [92, с. 17]. Вітчизняний науковець 

В. Базилевич визначає товар як «…економічне благо, що задовольняє певну потребу 

людини і використовується для обміну (купівлі-продажу на ринку)» [7]. Проте, ця 

слушна думка потребує розширення, зважаючи на особливості постіндустріального 

(інформаційного) періоду та його впливу на особливості майнових прав і передавання 

власності. Останнє зумовлено існуванням певного спектра товарів, які безпосередньо 

не задовольняють людські потреби та не використовують у виробничих чи 

технологічних процесах (цінні папери, гроші), до виникнення яких людина не має 

жодного відношення (земля на Місяці, Марсі) і головне, існування товарів, над яким 

покупець не набуває повного права власності (комп’ютерна програма, фільм тощо). 

Це спричинено тим, що на початку розвитку товарного обміну товар був носієм усіх 

прав, які передавались одночасно з ним, однак із розвитком суспільства та юридичних 

наук, з’явилась можливість виділити окремі права з колись єдиного права власності, 

які можуть передаватись окремо (незалежно) від товару. З такої позиції товар 

розглядається «як право на щось», а його матеріальне уособлення являє собою 

додаток до отриманого права. Отже, товар постає як право на використання блага чи 

послуги, що бере участь у вільному обміні та може супроводжуватися передачею 

речей у матеріальній чи нематеріальній формі. 

За іншим підходом, який представлений між економістів неокласичного 

напряму, створення матеріального багатства відбувається у сфері торгівлі, а сфера 
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обміну за важливістю переважає сферу виробництва. Таке ствердження базується на 

принципі, згідно з яким «…попит є результатом суб’єктивних оцінок індивіда, а 

виробнича діяльність приводиться в дію саме попитом» [80, с. 26]. Отже, 

продукування матеріального багатства є відповіддю на потреби людини. Це визначає 

людину центральною ланкою в процесі створення матеріального багатства, оскільки 

саме потреба людини запускає процес створення певних матеріальних благ та речей. 

На противагу цьому твердженню можна сказати, що в процесі створення 

матеріального багатства виробництво є первинним, а сфера обміну та гроші – 

вторинними, оскільки без виробництва життєво необхідних благ потреба у їх обміні 

та грошах відпадає. У сучасних умовах переважно всі блага виробляються для обміну. 

Благо, що вироблено для обміну, являє собою товар і є матеріальним вираженням 

корисності багатства, базовою одиницею сучасних макроекономічних систем. 

Розглядати багатство абстраговано від обміну неможливо, оскільки процес 

накопичення багатства безпосередньо пов’язаний із ним. Обмін відіграє важливу роль 

у процесі продукування матеріального багатства, оскільки створює умови для 

утворення нових споживчих вартостей, накопичення багатства та його подальшого 

споживання. Це дає змогу зробити висновок, що в основі створення матеріального 

багатства, полягає процес товарного виробництва, як процес гармонійного 

поєднанням сфери виробництва та сфери обігу. 

Упродовж усієї історії розвитку суспільства ринок був місцем боротьби 

узагальнених інтересів виробників та споживачів, що знаходило практичне 

віддзеркалення через попит та пропозицію. У наш час, коли відбувається зміна 

парадигми виробничих відносин, що обумовлено зростанням ролі індивідуальних 

трудових відносин у процесі продукування багатства, виробники намагаються 

перерозподілити структуру вартості в сторону збільшення її нашарованої складової, 

а саме: збільшення тієї частини прибутку та витрат, які безпосередньо не призводять 

до зростання корисності для споживача. За згаданих умов, найбільш поширеною стає 

ситуація, коли рівень корисності багатства через його втілення в корисності товару 

для виробника зростає, а для споживача – зменшується. 
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Структурні зміни, які можна спостерігати у сфері матеріального виробництва в 

період започаткування постіндустріального суспільства, є віддзеркаленням нового 

етапу розвитку суспільних (виробничих) відносин. Сутність таких змін полягає в 

поступовому вивільненні людської праці зі сфери матеріального виробництва. Інакше 

кажучи – зі сфери створення матеріального багатства. Процес структурних зрушень 

у системі суспільних відносин постіндустріального типу спричинений не тільки 

змінами в способах та методах продукування матеріального багатства, але також 

потребою суспільства в товарах із новими споживчими властивостями та потребою 

створення нових споживчих вартостей. Споживчі властивості ми розуміємо як певні 

споживчі характеристики товару, його здатність бути використаним відповідно до 

потреб покупця. 

Формування нової системи виробничих відносин, зміна співвідношення між 

колективною та індивідуальною працею, призводять до якісних трансформацій у 

виробничій сфері. За становлення нових постіндустріальних виробничих відносин 

виникають не тільки позитивні тенденції, але й посилюються й суперечності між 

інтересами однієї групи людей – виробників та іншої – споживачів. Зміст 

суперечності визначає питання «для кого?» (рис. 2.4). Тобто кому і якою мірою 

корисне те чи інше благо та, відповідно, для споживача чи виробника. Саме така 

ключова позиція лежить в основі суперечності між тими, хто створює вартість, і тими, 

хто отримує від неї ренту – приріст корисності. 

Рис. 2.4. Ключова теоретична позиція визначення сутності матеріального  

багатства в умовах становлення постіндустріальних відносин 
Джерело: розроблено автором 

Розглядаючи багатство (товар) з позиції «для кого?», досить важко дати 

однозначну відповідь про міру його цінності для кожного з учасників економічних 

відносин, які взаємопов’язані та взаємодіють між собою. З одного боку, створення 

Багатство (товар) з 

певними 

споживчими 

властивостями 

«Корисність 

для кого?» 

Корисність для споживачів 

Корисність для виробників 

Корисність для суспільства 
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будь-якого продукту повинно бути корисним одразу як для виробників, так і для 

споживачів. Однак з іншого, може виявитись, що багатство, у вигляді товару, бувши 

ідентифікованим через сферу обміну та підданим фільтрації потребами споживачів, 

матиме для компанії досить малу цінність через низьку або навіть нульову 

прибутковість. Отже, якщо продукт не приносить прибутку компанії, не є джерелом 

багатства у вигляді капіталу, то він, з позиції виробника, втрачає корисність; якщо 

попит на продукт відсутній або низький, то це означає, що продукт не розглядається 

людиною як корисний, оскільки споживач не набуває багатства у вигляді задоволення 

його потреби. 

Варто зазначити, що потреба людини може бути природно обґрунтованою, 

наприклад, потреба в їжі, одязі, знаннях тощо, а може бути нав’язана, тобто 

сформована штучно в інтересах компанії. Виникає питання, чи можна вважати 

багатством товари, які у свідомості споживачів мають корисність, проте не мають 

продуктивних споживчих властивостей? Аналізуючи твори П. Бурдьє [239], 

П. Костей [238] зазначив, що будь-яка вигода – це ілюзія, віра в те, що певна 

соціальна активність або дія дуже важлива і варта того, щоб нею займатись23. Тобто 

сама ідея корисності у свідомості людини була утворена у процесі інтеріоризації при 

соціалізації індивіда. У контексті корисності благ це твердження набуває іншого 

важливого значення. За нинішніх економічних відносин пізнього індустріалізму 

практика, коли споживачу нав’язують нові, а точніше «псевдонові» товари або їх 

властивості, які не приносять практичної користі, стає фактично правилом поведінки 

виробника. 

Якщо розглядати багатство з позиції інтересів виробників, то вони створюють 

його, так би мовити, «віртуальним чином», через процес нав’язування товарів та 

послуг потенційним споживачам, штучно формуючи попит на них. Найбільш 

наочним прикладом є елементи поп-культури: ЗМІ, спорт, кінематограф, музика, 

                                           
23 Оригінальна цитата: «The fact that different socialization scenarios bring about distinct interests and “guide” the agents to 

different fields, each one with a type of illusio irreducible to any other, explains why the typical investments in a field appear 

nonsensical or absurd to those situated in a different social universe and subjectively predisposed to recognize other goals and 

values as truly worthwhile» [239, с. 67]. 
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література, живопис тощо. На практиці це наочно проявляється в астротурфінгу24. З 

одного боку, штучне створення у свідомості споживача товарних переваг займає 

соціальний час, хоча за іншої позиції такі властивості можуть поставати як джерела 

формування соціального та людського капіталів. Проте, названа проблема 

проявляється не стільки у сфері раціонального використання часу, стільки, у 

структурі формування вартості сучасних благ. 

Ми живемо в період, коли виробник може встановлювати майже будь-яку ціну 

на свою продукцію, проте за певних умов, а саме: 1) якщо споживач має відповідний 

рівень платоспроможності (окремо від ефекту доходу); 2) споживач вважає, що благо 

є корисним для нього; 3) у свідомості споживача співвідношення ціна та вартість 

(корисність), яку він отримає від споживання блага, є обґрунтованою. Постає 

запитання: «Відповідно до чого і як визначається ця згадана обґрунтованість у 

свідомості споживача?». Питання, чому споживачі вважають, що певний товар має 

коштувати саме стільки, а не більше або менше, лежить у глибинній сутності 

визначення корисності (цінності) матеріально-речового багатства. 

Аргументованість ціни та потенційної користі, яку споживач отримає від блага, 

визначається категоріями, які існують у свідомості людини, найважливішими із яких 

є «що є дорого?», «що є дешево?», «що є корисним?», «що є некорисним?». Для 

споживача великого значення набувають межі, у яких визначається цінність 

багатства. Візьмемо для прикладу плитку шоколаду та встановимо для неї чіткі цінові 

межі, а саме: «дорого», «нормально», «дешево». Шоколад із ціною вище ніж 50 грн – 

це дорого; 10 грн – дешево; проте за 11 та 49,9 – нормально. Це є одним із важливих 

недоліків категоріального мислення при оцінюванні будь-якого багатства, коли 

визначення корисності споживачем відбувається відповідно до її мінової вартості. 

Фактично ціна відрізняється не суттєво (50 – дорого; 49,9 – нормально), проте це має 

визначальне значення для споживача, коли він оцінює ступінь корисності багатства. 

                                           
24 Астротурфінг (англ. Astroturfing) – це технологія створення штучної громадської думки за допомогою розміщення 

замовлених публікацій, які подані як незалежна думка приватних осіб, з метою витіснення думки реальних людей і 

створення враження про потребу, наче велика кількість людей вимагає чогось конкретного або виступає проти чого-

небудь Наприклад, просування товарів, ідей або прийняття певних рішень органами державної влади та органами 

місцевого самоврядування в політичній, соціальній, економічній та інших сферах. 
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Тобто, як дискусійне постає запитання, чи можна говорити про адекватну оцінку 

багатства споживачем, коли різниця між спорідненими ціновими категоріями є 

незначною, проте така різниця може бути суттєвою з позиції порівняння категорії 

«дорого – дешево» та «корисно – некорисно». Таке явище спричинено тим, що 

людина мислить переважно категоріями. Хоча уявлення про певне благо в споживачів 

схоже, воно залишається індивідуальним для кожного з них. 

Спираючись на категорії «корисності» та «цінності», які затвердились у 

свідомості людей, можна порівнювати та визначати ступінь корисності благ, а отже, 

оцінювати рівень багатства. Проте, це не дає відповіді на питання, як адекватно 

оцінити відповідність корисності та її мінової вартості для споживача на новий товар, 

про який йому нічого не відомо. У цьому разі, порівняння мінової вартості товару з 

потенційною корисністю здійснюється індивідом, базуючись на знаннях про блага зі 

схожими споживчими властивостями, на досвіді споживання благ та зважаючи на 

наявну купівельну спроможність. Тобто, наше уявлення про адекватність ланцюга 

«ціна–користь» для споживача визначається, базуючись на зовнішніх чинниках 

(реклама, публічна інформація про товар тощо) та внутрішніх (нашим уявленням про 

корисність багатства, досвіду, цінностей, звичок, купівельної спроможності тощо). 

Уявлення про те, що є дорого, а що є дешево, формується у свідомості кожної 

людини. Водночас, на цей процес завжди впливають чинники колективної свідомості 

соціуму – суспільні цінності, традиції тощо. Проте, це не виключає, що за певних 

обставин такі уявлення можуть бути сформовані штучно. Виробник може формувати 

або модифікувати певні категорії свідомості людини (уявлення про корисність, 

цінність, адекватність співвідношення ціна–корисність, потребу тощо). Такий ефект 

досягається різними способами, найвпливовішим із яких є реклама. У ситуації, коли на 

ринок виходить нова компанія, яка починає продавати товари за завищеними цінами 

(товари люкс), не маючи за собою «гудвілу», споживачі сприймають пропоновану 

продукцію як невідому величину. Вони порівнюють споживчі властивості такого 

товару зі споживчими властивостями інших аналогічних товарів із різних цінових груп. 

Згодом вибудовується «гудвіл» компанії, її репутація. У такий спосіб компанія 

поступово формує готовність споживачів заплатити за той чи інший товар. 
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Індивідуальна оцінка корисності благ може бути створена штучно завдяки 

рекламі, популяризації, маркетинговій компанії, асоціативному зв’язку з розкішшю 

(демонстративним благом) тощо. Тобто, під впливом зовнішніх чинників 

відбувається підміна або зміна категорій у свідомості людини про те, «що є дорого?», 

«що є дешево?» та «що є корисним?». У поєднанні з великою кількістю прихильників 

та високою купівельною спроможністю споживачів це може суттєво збільшити 

вигоду виробника. Він здатний у межах платоспроможного попиту встановлювати 

будь-яку ціну на свою продукцію, навіть якщо така ціна не є соціально справедливою. 

Це також дає змогу виробнику формувати уявлення про корисність блага як втілення 

багатства, наприклад, створювати умови, у яких проявляється ця сама корисність. 

Проблемою сьогодення є те, що за описаних умов, споживачі змушені купувати 

певні продукти за цінами, встановленими виробниками. Структура вартості таких 

товарів не відображає їх дійсної корисності для споживача через чималу частку 

нашарованої вартості. Отже, майже ідентичні за своєю споживчою властивістю товари 

можуть кардинально відрізнятися за ціною, унаслідок відмінностей структури вартості 

та частки корисності, яку несе благо для споживача, виробника та всього суспільства. 

Певні споживчі властивості (наприклад, ознаки демонстративного блага) мають 

неоднозначну корисність для споживача та суспільства в цілому, проте мають 

істотний ступінь користі для виробника. Порівнюючи структуру вартості 

демонстративних благ (товарів люкс) та тих, які не мають такої споживчої 

властивості, необхідно вказати на те, що їх відмінність зумовлюють витрати, 

пов’язані зі штучним формуванням такої споживчої властивості. Створення 

демонстративного блага передбачає витрати на популяризацію, рекламу, формування 

та підтримування гудвілу компанії, її іміджу тощо. З іншої позиції, ціна на 

демонстративні блага (предмети розкоші) формується, виходячи не з попиту та 

пропозиції, а з того, наскільки суспільство успішне. Тобто, чим воно успішніше, тим 

більше грошей у кожного його члена, а це значить, що споживачу потрібно більше 

коштів, щоб виділитися серед інших. Отже, ціна зростає лише для того, щоб продукт 

залишався малодоступним, люксовим, демонстративним предметом розкоші. 

Зважаючи на це, ціна зростає одночасно із ростом купівельної спроможності 
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споживачів, а не внаслідок об’єктивних причин. Так, можливо зростання ціни 

зумовлено підвищенням технологічності виробництва, проте для споживача це не має 

важливого значення і не приносить суттєвого приросту корисності, однак може нести 

певну користь для виробника або суспільства. 

Додатковим аспектом штучного нав’язування корисності благ споживачу є 

ситуація, коли виробник свідомо позбавляє товар певної властивості, яку потім 

намагається додатково продати або обґрунтувати свої дії начебто підвищенням 

корисності блага для споживача. Особливо це стосується послуг, які є 

передплачуванні. Тобто, економічним агентам не надають якоїсь споживчої 

властивості (певної корисності) товару у процесі вжитку економічних благ, 

нав’язуючи ці самі властивості цього блага додатково за певну плату. Отже, 

відбувається перерозподіл структури вартості товару на користь виробника, 

одночасно зі зменшенням сукупної корисності для споживача. 

У контексті дослідження багатства та корисності, яке втілює благо, особливого 

значення набуває переосмислення (розуміння) інтелектуального продукту. Реклама є 

результативним процесом, об’єкт якого продається та купується, прямо 

примножуючи багатство компанії. Водночас, для тих, хто створює вартість, сама вона 

ідентифікується як інтелектуальне багатство. 

З позиції споживачів реклама не розглядається як інтелектуальний продукт, 

який є джерелом багатства, оскільки у такому випадку не завжди відбувається 

реальний приріст корисності. Проте, варто зауважити, що рекламний продукт може 

ідентифікуватись як соціальне багатство, а саме – як його складник «витрати на 

розкриття інформації», тобто підвищення обізнаності споживача. Будь-яке багатство 

несе в собі певну користь, яка може бути отримана виробником (у вигляді прибутку, 

гудвілу тощо), споживачем (у вигляді нових споживчих властивостей або зменшення 

негативних), суспільством або всіма ними одночасно. 

Наростання суперечностей у сучасному суспільстві обумовлено тим, що велику 

частину вартості сучасного багатства становить не споживча вартість товару, а 

нашарована вартість, яка складається переважно із прибутку та витрат, пов’язаних із 

формуванням певних стимулів та тенденцій у споживачів, формуванням 
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інфраструктури, у якій проявляється корисність багатства (комплементарна 

корисність). Отже, споживач оплачує всі ці витрати, цінність яких безпосередньо для 

нього та суспільства може бути сумнівною, проте буде корисною для виробника, 

оскільки дає змогу створювати прибуток або «гудвіл» компанії. 

У сучасному суспільстві формування вартості блага відбувається через 

компроміси виробників та споживачів. Це спричинено тим, що: якщо благо буде 

корисним лише для споживача, виробник перестане його створювати; якщо тільки 

для виробника – споживач перестане його купувати. Проте, у сучасних умовах до 

цього процесу входить третій – «суспільний фактор», відповідно до якого 

відбувається коригування процесу генерування (створення) сучасного багатства. 

Вартість сукупного багатства є компромісом між потребами виробника, споживача та 

потребами всього суспільства. Прикладами можуть слугувати зменшення викидів в 

атмосферу та забруднення середовища, економії від ефективного використання 

ресурсів тощо. Для суспільства корисність визначається як відповідність 

раціональному та ефективному споживанню ресурсів: якщо ресурси споживаються 

ефективно, це призводить до розвитку або економічного зростання, то таке 

виробництво благ є корисним із позиції суспільства, а, отже, є багатством. У цьому 

контексті доцільно згадати роботи Е. Остром [237], у яких вона досліджувала те, як 

суспільство розробляє інституційні механізми управління природними багатствами 

для запобігання колапсу екосистем внаслідок їх взаємодії з людиною. Цінність 

спільних наукових праць Е. Остром та О. Вільямсона полягає в тому, що в них 

розглянута та доведена можливість того, що спільна власність може успішно 

управлятися групами людей, а не державою чи приватними компаніями. Можливо 

припустити, що суспільні ресурси (ліси, запаси корисних копалин, землі, пасовища, 

запаси риби тощо) можуть ефективно споживатися (використовуватись) людьми 

(групами людей), а не приватними компаніями чи державою. Це говорить про те, що 

суспільними ресурсами можна ефективно розпоряджатися без державного 

регулювання і приватизації. Однак, на нашу думку, такий сценарій є більш 

вірогідним, чим розвинутішим та благополучнішим буде суспільство, однак така 

взаємозалежність створює замкнете коло. 
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Відповідно найпростішим способом підвищити частку корисності в товарі для 

виробника є штучне збільшення прибутку в структурі вартості блага. Іншими 

словами – формувати попит, сконцентруватися на вже наявних споживчих 

властивостях, оскільки потрібно, щоб у свідомості людини мінова вартість 

відповідала її уявленню про цінність блага, що дає змогу перерозподілити, 

структурувати вартість у напряму зростання чистого прибутку виробника. 

Іншим аспектом, у якому повинно розглядатися багатство, є те, що воно 

переважно формується в результаті виробництва товарів, які пов’язані між собою – 

комплементарні товари або комплементарна корисність багатства. Наприклад, 

комп’ютерна клавіатура повністю позбавляється своєї цінності та корисності у 

відірваності від комп’ютера або системи, у якій вона функціонує, стаючи благом із 

майже нульовою корисністю. Отже, цінність та корисність будь-якого багатства стає 

залежною від зовнішніх чинників, істотно нівелюючи складову матеріальної цінності. 

На противагу цьому, у разі винесення блага за межі певної системи взаємозв’язків, у 

якій воно використовується (тобто, якщо розглядати його відірвано від потенційних 

споживчих властивостей, які проявляються у взаємозв’язку з іншими благами), його 

корисність майже ототожнюється, наприклад, із вартістю матеріалу, з яких його 

створено. 

Продукту з повною відсутністю корисності (споживчих властивостей) майже не 

існує, його не виробляють і не споживають, оскільки це ірраціонально. Нульова 

корисність означає повну неможливість як-небудь застосувати благо, як, наприклад, 

сміття (продукт, що морально застарів або пройшов повний цикл споживання). 

Однак, навіть воно може бути корисним, залежно від того, як його застосовують. 

Наприклад, будівельне сміття використовується як наповнювач для засипання ярів 

або для створення штучних островів, на яких потім збудують будівлі, а продуктове 

сміття може стати джерелом видобутку метану з великих сміттєзвалищ, засипаних 

землею декілька десятків років тому. Це знову підводить нас до переосмислення 

важливості системних чинників та умов, у межах яких розглядається цінність 

багатства та його корисність. 
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Також є альтернативний погляд на проблему створення багатства та узгодження 

інтересів учасників цього процесу (споживача, виробника та суспільства загалом). 

Зазначена альтернативність полягає в тому, що свідоме формування попиту 

споживача виробником може відігравати роль важливого елементу розвитку 

макроекономічної системи та всього суспільства. Тобто штучно сформований попит 

здатний приносити додатковий приріст корисності виробнику (у формі прибутку), 

споживачу (у вигляді нових споживчих властивостей за незмінної ціни) та 

суспільству (у вигляді оптимізації та раціонального використання ресурсів). Проте, у 

такому разі, важливого значення набувають ринкова поведінка компанії – виробника, 

ступінь технологічного новаторства у виробництві, інноваційність пропонованого 

продукту, а також рівень соціальної відповідальності. Усе це знаходить 

віддзеркалення у вартості продукту. Інакше кажучи, структура вартості багатства, 

створеного конкретним виробником, залежить від місії компанії, її стратегії, методів 

господарювання тощо. 

Це означає, що прибуток компанії, якщо його розглядати як багатство в 

довгостроковому періоді, може бути таким, що приносить користь не лише для 

виробника, а й зумовлює приріст корисності для споживача. Однак, це можливо лише 

за умови, що споживач довгий час є лояльним до продукції одного виробника. У цьому 

контексті важливого значення набуває те, як саме буде розподілений прибуток і 

відображенням якої структури вартості він є, оскільки для споживача ціна є утіленням 

вартості блага. Чим досконалішою та ефективнішою є організація виробництва (чим 

менші витрати на обслуговування потреб виробника) та чим більшою є частка 

прибутку, яка перерозподіляється на інноваційну діяльність (удосконалення, 

створення нових або зниження негативних споживчих властивостей), тим більшим 

буде приріст корисності для споживача. Отже, у такий спосіб, досягається компроміс 

між споживачем, виробником та  потребами суспільства з приводу формування 

корисності благ та їх потреб. Якщо споживач є лояльним і зацікавленим у нових 

споживчих властивостях товару, а діяльність виробника є ефективною та інноваційно 

спрямованою, то зростання прибутку компанії може поєднуватись із приростом 

корисності для споживача. Хоча потреба накопичувати матеріальне багатство з 



90 

 

розвитком суспільства зменшується, проте буде завжди залишатися на випадок форс-

мажорних обставин (стихійне лихо, війна, дефолт). 

Оцінка природного багатства вартісним методом (на основі виробничих та 

суспільних витрат) є суперечливою. У такому випадку, вартість природного багатства 

визначається лише в процесі утворення похідних вартостей (сировина, брус, вода 

тощо) та становить величину витрат на його видобуток або розробку. Відповідно, 

вартість природного багатства дорівнює рівню витрат його обслуговування, розробку 

родовищ, переробку та споживання. Якщо розглядати його абстраговано від процесу 

суспільного відтворення, то природне багатство постає як благо, яке має нульову 

вартість і набуває цінності лише у разі, коли це благо використовують (споживають), 

тим самим вартість (цінність) природного багатства зростає на величину витрат, які 

виникають у процесі його споживання. Наприклад, корисні копалини за своєю суттю 

не мають вартості, оскільки жодна суспільно-корисна праця не була витрачена на їх 

утворення – їх формування відбувалося поза періодом появи людини та соціуму. Коли 

корисні копалини починають видобувати, вартість зростає величину витрат, які 

здійснює виробник, а саме: ліцензія на видобуток, знос основних фондів, оплата праці 

тощо. Отже, природне багатство не має своєї індивідуальної вартості, а його вартість 

визначається лише в процесі суспільного відтворення переважно тією доданою 

вартістю, що була створена під час його перетворення в багатство (благо). 

Постає питання про те, чи можливо визначити вартість багатства на основі 

гіпотетичних витрат суспільної праці на його створення, у такий спосіб визначивши 

його приблизну цінність (вартість)? Якщо рухатись у цьому напрямку, то ми зможемо 

оцінити ліси на основі витрат суспільно-необхідної праці на його створення, однак не 

зможемо оцінити вартість корисних копалин, які за цим підходом будуть безцінні. З 

цієї позиції природне багатство постає або як безцінне, або як безкоштовне з 

нульовою початковою цінністю, яка зростає в процесі його споживання. З одного 

боку, вартість природного багатства можна встановити як вартість потенційного 

доходу упродовж одного року, помноженого на період його експлуатації. Проте при 

різних сценаріях його використання, буде й різна його вартість. 
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2.2. Вартісна форма багатства як відображення впливу її факторних 

складових на потенціал економічного розвитку суспільства 

 

 

Вартісна форма багатства – це грошове вираження втіленої та уречевленої в 

благах суспільної праці, сукупних накопичених суспільством вартостей. Будь-яка 

реальна форма багатства (природна або штучно створена, матеріальна або 

нематеріальна) за ринкових відносин завжди набуває свого вартісного вираження. 

Створення нематеріального багатства відбувається у формі вартостей: доданої 

вартості до матеріальних об’єктів, самостійних вартостей у формі послуг або у 

результаті комбінаторного узгодження матеріальних та нематеріальних форм25. 

Можливість вартісної оцінки, дала змогу включити до складу багатства ті види благ, 

які позбавленні матеріально-речової форми, однак містять у собі певну суспільно-

корисну працю (логістика, зв’язок, торгівля, послуги, нематеріальні блага тощо). 

Оскільки управляти можливо лише тим, що можна виміряти, роль вартісної 

форми у виявленні потенціалу економічного розвитку сучасних макроекономічних 

систем є вагомою. Як слушно зазначає І. Бобух, «…економічна або грошова оцінка 

багатства є ключовою умовою виявлення реальних тенденцій і закономірностей 

розвитку як економіки, так і окремих інституційних секторів» [11, с. 24]. Саме тому 

вартісна форма є оптимальною для ідентифікації цінності багатства, даючи змогу 

приблизно оцінити рівень добробуту суспільства в певний проміжок часу – 

розрахувати показники, без яких неможливо оцінити динаміку економічного 

розвитку країни: ВНП, рівень інвестицій, НД, кредитних ресурсів тощо. 

Процес продукування багатства залежить від багатьох факторів, зокрема, ціни, 

грошей, вартості блага, прибутку, однак, споконвіку найважливішою проблемою 

залишається його розподіл. Вартісна форма залишається найбільш суперечливою із 

усіх наявних форм багатства, оскільки передбачає, що зрештою багатство буде 

перерозподілено між тими, хто його створює (виробниками) та тими, хто отримує від 

                                           
25 Ця проблема деталізовано розглядалася в підрозділі 2.1 
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нього приріст корисності (споживачами). Контроверза існує між ключовими 

питаннями: 1) настільки продуктивно споживається багатство; 2) настільки 

справедливо сукупне багатство суспільства розподіллено. Це проявляється, з одного 

боку, у світовому тренді до зростання нерівномірності розподілу доходів – 

концентрації чималої частки світового багатства у власності еліт та олігархів; а з 

іншого, у спробах компенсувати (вирівняти) цей перекіс і встановити ефективний 

механізм справедливого розподілу багатства, застосовуючи прогресивну шкалу 

оподаткування та впроваджуючи державні програми, метою яких є подолання 

бідності. Кожна позиція відображає різні полюси (концепції), між якими балансує 

сучасна економічна думка, намагаючись знайти компроміс між ефективністю та 

справедливим розподілом багатства: 1) прагматичної ефективності та 

продуктивності; 2) добробуту та гідного життя для кожного члена суспільства, 

поступаючись темпами економічного зростання. 

Проблема розподілу суспільного багатства є фундаментальною проблемою, у 

якій проявляється весь антагонізм сучасного суспільного розвитку. Насамперед, її 

предметне поле межує зі сферою дослідження глобального капіталу та категорії 

«власність», акцентуючи увагу на олігархічному капіталі (олігархах) та тієї частини 

багатства, кінцевою метою якого є його подальший перерозподіл для задоволення 

суспільних потреб через механізм державного апарату (освіта, медицина та охорона 

здоров’я, оборона, наука, впорядкування територій, продовольча, фінансова та 

екологічна безпека, соціальна допомога тощо). 

Заглиблення в цю проблему провокує утворення нових питань: 1) настільки 

продуктивно буде спожита кожна додаткова одиниця багатства бідною та багатою 

людиною з позиції розвитку країни; 2) настільки виправданою є певна форма 

примусового перерозподілу багатства державним апаратом; 3) настілки 

справедливим буде перерозподіл суспільного багатства, що спрямований на користь 

фінансової еліти країни, якщо продуктивність (віддача) у такому випадку буде 

вищою. Зосереджуючи увагу на продуктивності (прагматичності) та оптимізуючи 

споживання багатства із найбільшою віддачею (чим більше доданої вартості 

створено, тим краще) відмінність виробників за фінансовим критерієм ігнорується. 
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Проте, якщо акцент зміщується в морально-етичне «річище», оптимальний розподіл 

багатства визначається кількістю / обсягом можливих альтернатив та рівнем 

додаткової цінності, яку отримає економічний суб’єкт від кожної додаткової одиниці 

багатства. Оцінка цінності, як відомо, і суб’єктивна, і відносна. Отже, кожна 

додаткова одиниця багатства, отримана бідною людиною, зазвичай буде призводити 

до більшого приросту її добробуту – буде ціннішою, порівнюючи з приростом для 

багатої людини. 

Питання щодо монопольного права держави вилучати частину доходу однієї 

людини (зазвичай продуктивнішою) та винагороджувати іншу через механізм 

соціальних програм є дискусійним. Практична користь стимулювання вирівнювання 

фінансових перекосів полягає в зниженні рівня непрямих витрат суспільства. 

Наприклад, зменшення розшарування суспільства за фінансовим критерієм знижує 

рівень криміногенної ситуації (поліція), втрати людино-годин, пов’язаних з 

епідеміями захворювань (медицина), а також витрат на гарантування трансакцій 

(гаранти, юристи, суди). Наслідком стає зростання продуктивності та добробуту 

всього суспільства. Проте, коли йдеться про примусовий перерозподіл доходів, 

доцільно буде використати певну аксіому, а саме: «чим більше доходів (багатства) 

перерозподіляється державними апаратом на вході, тим меншим виявляється 

сукупний обсяг багатства на виході». Тобто, будь-який перерозподіл багатства, 

метою якого є вирівнювання доходів/добробуту, зрештою призводить до зниження 

сукупного багатства суспільства. Таке явище дістало назву «дірявого відра Оукена» 

на честь американського економіста А. Оукена, який емпіричним методом виявив 

зворотну залежність між рівнем безробіття та ВВП країни [245]. А. Оукен порівнював 

переміщення капіталу від однієї людини до іншої з дірявим відром, оскільки, 

переміщуючи частину води з одного в інше місце, у процесі певна частка обов’язково 

проллється. Ця проблема є значно масштабнішою та важливішою, ніж може здатися 

на перший погляд. Наприклад, Н. Хендерн [212; 265], зазначає, що при проведенні 

соціальних програм втрати, пов’язані із трансакціями, які виникають від моменту 

виділення грошей до моменту їх безпосереднього отримання кінцевими суб’єктами 

(людьми чи організаціями), варіює між 34–56 центів із кожного дол. США, передусім 
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через додаткове податкове навантаження та трансакційні витрати. Тобто, соціальна 

політика, спрямована на перерозподіл доходів від багатих до бідних, може бути 

суттєво менш ефективною, ніж може здатися на перший погляд. Ця проблематика 

докладніше розглянута у працях А. Пігу [242], В. Ашока [272], Д. Клойна [223], 

Г. Каплана [224]. 

Насамперед, вартісна форма багатства відображає дію її факторних складових 

(ціни, грошей, вартості блага та прибутку), які обумовлюють сутність та існування 

мінової вартості, формуючи основу для її прояву. Категорія «вартість» виражає 

соціально-економічні відносини, які виникають між людьми в процесі суспільного 

відтворення багатства, стаючи мірою цінності предмета (блага) для економічних 

суб’єктів. Економічний словник Кембриджського університету визначає вартість як 

кількість грошей, яку можна отримати за щось26. Однак вартість набуває грошового 

еквіваленту лише за товарних відносин, стаючи опредметненою в грошах та 

об’єктивованою в ціні цінністю. Ціна – це грошова вартість товару, одна із форм його 

мінової вартості. Вартість блага прив’язана до ціни через механізм обміну, оскільки є 

кількістю грошей, за яку продавець готовий продати, а покупець купити благо 

(товар). Відповідно, найбільш загально вартість блага можна схарактеризувати як 

витрати, які несе виробник на створення або споживач на придбання багатства. У 

вузькому трактуванні вартість багатства зводиться до усередненого обсягу (кількості) 

грошей, яку економічні агенти готові обміняти (заплатити) за товар чи послугу. 

Задля комплексного задоволення суспільних потреб, суспільство в процесі 

свого циклічного розвитку по спіралі рухається до ускладнення продукту, зростання 

вартості блага. Пошуку глибинної сутності, яка міститься у вартості блага, 

присвячено чимало економічних трактатів, узагальнюючи які можна виділити дві 

концепції: витратну та результативну (Додаток В). Згідно з витратною концепцією, 

основу вартості блага становлять: 1) уречевлена в продукті суспільно необхідна праця 

(індивідуальна або суспільна), виробничі відносини, що виникають між 

економічними суб’єктами в процесі створення багатства (А. Сміт, К. Маркс, 

                                           
26 «The amount of money that can be received for something». [232] 
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М. І. Туган-Барановський, У. Петті); 2) виробничі витрати (Р. Торренс, Н. Сеніор, 

Дж. Мілль, Р. Мальту, П. Ж. Прудон); 3) праця, капітал та земля (Ж. Б. Сей, 

Ф. Бастіа). Згідно із результативною концепцією, вартість блага визначається: 

1) граничною корисністю й раціональними очікуваннями (К. Менгер, Ф. Візер, 

У. С. Джевонс, Л. Вальрас, Е. Бем-Баверк); 2) ціною, яка встановлюється у результаті 

взаємодії попиту та пропозиції (А. Маршалл, П. Самуельсон); 3) інтелектуальною 

працею, знанням і досвідом людини (Д. Белл). Фундаментальна відмінність між 

підходами полягає в тому, що витратна концепція ідентифікує вартість блага як 

об’єктивне вираження якоїсь субстанції (виробничих витрат, праці тощо), а 

результативна ґрунтується на суб’єктивному чиннику, найважливішим елементом 

якої є людина. Л. Фон Мізес [235, с. 108] стверджував, що вартість завжди є 

результатом суб’єктивних оцінних суджень і було би помилково говорити, що 

вартість дорівнює виробничим витратам (собівартості) чи поточним витратам на 

заміщення блага. Усе чіткіше окреслюються контури практичної важливості 

«інформаційної теорії вартості»27 Д. Белла, за якою в основі вартості блага міститься, 

передусім, інтелектуальна праця та знання, що в умовах періоду переходу суспільства 

до постіндустріального типу розглядається справжнім локомотивом економічного 

розвитку сучасних макроекономічних систем. Розвиток світового ринку, висока 

соціально-виробнича інтеграція регіонів та великі масштаби трансграничних 

переміщень виробничих факторів та продуктів сприяли процесу трансринкового 

формування вартості блага, яка відображає виробничі, економічні, технічні, духовно-

культурні та соціальні відносини щодо продукування багатства. 

Питання щодо суб’єктивної чи об’єктивної першооснови вартості блага є 

дискусійним. Нарізно жодна концепція не охоплює всю глибину цієї категорії. Ми 

висловлюємо припущення, що формування вартості блага може відрізнятися для 

різних учасників економічних відносин. Витратна концепція дає змогу точніше 

пояснити формування вартості блага для виробника, а результативна – для 

                                           
27 « A knowledge theory of value: An industrial society … is based on a labor theory of value, and the development of industry 

proceeds by labor-saving devices, substituting capital for labor. Knowledge is the source of invention and innovation. It creates 

value-added and increasing returns to scale and is often capital-saving.»[167; 183]. 
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споживача. Це зумовлено тим, що якщо мірою цінності багатства для споживача є 

рівень граничної корисності від споживання на одиницю витрат, то для виробника –

отриманий прибуток на одиницю інвестицій. Встановити абсолютну цінність 

багатства неможливо, його істинна вартість завжди є суб’єктивною. 

У ринкових умовах неможливо визначити вартість блага, не прирівнюючи її 

до ідеалізованої форми – профільтроване через людську оцінку (свідомість). Тобто 

спочатку потрібно виявити іманентні28 ідеалізованій вартості блага характеристики 

та протилежні порівняно з неідеалізованою формою (без людської оцінки). Надалі, 

формування вартості блага буде розглядатись як із позиції виробника – «вартість 

виробництва блага», так і споживача – «вартість споживання блага». Це 

обумовлено різними особливостями ідеалізації, сприймання та формування вартості 

блага (його цінності), зіставляючись/співвідносячись між виробником та 

споживачем через ціну, попит та пропозицію. Включення таких понять як «вартість 

виробництва» та «вартість споживання» до процесу ідентифікації тієї субстанції, яка 

становить основу вартості блага, спричиняє утворення нових суперечностей, які не 

можуть бути поясненні лише однією «витратною» або «результативною» 

концепцією. Прикладом такої суперечності є ідентифікація «вартості споживання», 

що може трактуватись як витрати споживача, які він зазнає при обміні, так і як 

певний здобуток (приріст корисності), отриманий від споживання блага. Додаткове 

залучення для аналізу інституційного (системного) чинника, дає змогу описати 

формування вартості блага в межах сучасної макроекономічної системи (рис. 2.5). 

Ми погоджуємось із твердженням вітчизняного науковця І. Боярко, згідно із яким 

поняття «вартість» треба розглядати як інтегрований показник, що поєднує вплив 

таких факторів як витрати живої та уречевленої праці, рівень корисності для 

споживача, стан попиту та пропозиції, інтелектуальні характеристики, знання та 

досвід» [15, с. 283]. 

                                           
28 Імане́нтність – характеристика притаманності, властивості предмету чи явища, що випливає з його внутрішньої 

природи. 
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Рис. 2.5. Формування вартості блага через процес співвідношення «вартості  

виробництва» та «вартості споживання» 
Джерело: розроблено автором 

Оскільки вартість є основою кількісного співвідношення при обміні, то для 

виробника вона визначається виробничими витратами, нормою прибутку, ризиками 

та метою, яку він хоче досягти (стратегія); а для споживача – купівельною 

спроможністю (лінією доходу), граничною корисністю, альтернативною вартістю та 

його потребами. У вузькому трактуванні вартість виробництва складається із 

вартостей спожитих засобів виробництва, вартостей необхідного продукту, норми 

прибутку, вартості додаткового продукту та вартостей, що були створені поза сферою 

виробництва (транспорт, зв’язок, обіг, прибуток, реклама тощо). 

Для споживача «вартість споживання» блага віддзеркалює обсяг 

альтернативної граничної корисності, яку він офірує (жертвує) заради нового блага. 

Вона встановлюється на основі виявлених ним споживчих властивостей блага, які 

співвідносяться з його потребами. Формування вартості блага для споживача є 

результатом порівняння через третій товар (гроші) граничної корисності кошика 

споживчих властивостей блага А з втраченими можливостями (альтернативна 

вартість) від інших кошиків B, C, D. Відповідно до цього, важливим є виявлені (чи не 

виявлені) споживачем переваги; його потреби; досвід (історія) споживання; 

альтернативна вартість інших споживчих кошиків; обмеження, накладене 

бюджетною лінією споживача (платоспроможність); обізнаність (інформація) про 

Вартість виробництва: 
- виробничі витрати; 

- норми прибутку; 

- ризики виробника; 

- цілі та стратегії виробника. 

Вартість споживання: 
- гранична корисність; 

- особливості споживача; 

- стратегія поведінки та 

світосприймання; 

- ціна; 

- гроші. 

Вартість блага 
Кодифікування 

(ідентифікація через 

третій товар – гроші 
Ціна 

Співвідношення оцінки граничної корисності 

грошей для людини з граничною корисність блага 

Інституційний або 

системний фактор 
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стан ринку; середньоринкова ціна на аналогічну споживчу властивість, втілену в 

товарах-субститутах. 

У ринкових умовах вартість (цінність) багатства визначається через гроші, які 

стають мірилом його товарної вартості та цінності. Результатом такого прирівняння 

є формування уявлення про цінність блага (узгодження цінності) між виробником та 

споживачем, встановлення його мінової вартості, що виражена в ціні і є 

віддзеркаленням грошової вартості блага. Усвідомлення сутності та ролі грошей є 

дуже важливим, оскільки дає змогу виявити сутність, яка міститься у вартісному 

багатстві. Гроші – це «…специфічний товар, спеціальна споживча вартість якого 

робить його загальним еквівалентом товарів, перетворюючи їх у капітал» [65, с. 124]. 

Завдяки здатності грошей бути буферним високоліквідним товаром, еквівалентом 

цінності в процесі обміну, можливо звести до єдиного «знаменника» (ціни) цінність 

будь-якого багатства, незалежно від його початкової форми, а отже, виміряти його. 

По-перше, гроші розглядаються як товар, у якому виражені вартості всіх інших 

багатств. Тобто, оскільки вони відображають вартість товарів, саме тому вони є 

грішми. По-друге, гроші розглядаються як символ лише мінових відносин між 

людьми, як умовна реальність, абстрагуючись від вираження вартості як основи, що 

лежить у сутності грошей. Гроші стають третім товаром – уособленням багатства, 

універсальною одиницею виміру й порівняння цінності в процесі переносу вартості 

від однієї форми до іншої, носієм самовідтворювальної вартості. Вони втілюють у 

собі еквіваленти всіх тих благ та послуг, на які їх можливо обміняти, відображаючи 

запас та потік багатства макроекономічної системи. Цінність грошей обумовлена 

можливими комбінаціями їх мінової вартості, обсягом товарів та послуг, які за них 

можливо придбати. Вони мають цінність лише тому, що суб’єкти економічної 

діяльності вважають їх чогось вартими й готові обмінювати їх на власні блага та 

послуги. Їх цінність визначається попитом і пропозицією, а також широтою 

альтернативного кошику благ та послуг, які за них можна придбати, що досить наочно 

спостерігається на прикладі криптовалют. 

Криптовалюти (crypto currency) є різновидом цифрових грошей, емісія та облік 

яких є децентралізованим, а їх використання та захист базується на шифруванні та 
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криптографічних методах. Вони є важливим складником нової соціально-економічної 

реальності – нової парадигми суспільного відтворення багатства29. Виникнення 

альтернативних та децентралізованих платіжних засобів стало логічним 

продовженням якісних трансформацій у структурі світової фінансової системи та 

розвитку платіжних систем, що зумовлено новими викликами інформаційної ери. 

Традиційні валюти відіграють важливу роль у становленні криптовалют, оскільки, як 

зазначає У. Дж. Лютер, «…чим гірші позиції займають чинні валюти, тим більше 

люди схильні до переходу на альтернативні»30. У підтвердження цього в спільному 

дослідженні Дж. Лютера та А. У. Солтера виявлено зростання популярності 

програмних інструментів (Bitcoin Ticker), пов’язаних із використанням біткоїну після 

фінансової кризи в Республіці Кіпр (2012–2013 рр.)31. 

На відміну від традиційних паперових та електронних грошей, криптовалюти, 

такі як «Біткоїн», не є фіатними грошима, а їх мінова вартість визначається переважно 

попитом та пропозицією й не прив’язана до будь-якої іншої грошової одиниці або 

активу. Їх вартість складається з двох частин: об’єктивної – використаного основного 

капіталу (комп’ютерного та мережевого обладнання), обігового капіталу 

(електроенергія), кінцевого обсягу емісії; та суб’єктивної – попиту та пропозиції, 

граничної очікуваної норми прибутку на одиницю інвестиції та потенційної 

спекулятивної вигоди, потенційної широти товарів, які за них можливо придбати. 

Отже, вони мають високу волатильність, коли йдеться про їх оцінку через вимір 

людської практики (фіатні гроші, матеріальні або нематеріальні блага), оскільки 

втілюють у собі соціально-економічні відносини, які безпосередньо пов’язані з їх 

використанням. 

Популярність криптовалют наочно демонструє те, що в сучасних умовах 

багатство у вартісній формі формується вже й у віртуальній формі, а не лише в 

матеріальній, як це було в минулі періоди розвитку суспільства, постаючи частиною, 

                                           
29 Ця проблематика деталізовано розглянута нами в підрозділі 3.1. 
30 «Чем хуже себя ведут существующие валюты, тем более люди склонны к переходу на альтернативы вроде 

биткоина» [142]. 
31 «We find that, while downloads of bitcoin apps increased following the announcement, the observed effect is not especially 

pronounced in those euro area countries thought to have had troubled banking systems at the time» [226, с. 3–5]. 
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так званого, «примарного капіталу». Оскільки, продуктивна функція криптовалют 

розкривається лише в мережі інтернет, вони розглядаються як окремий вид 

комплементарного віртуального багатства сучасних макроекономічних систем, 

уможливлюючи переосмислення розуміння сутності сучасного багатства. 

Деякі види криптовалют розглядаються не просто як різновид цифрової валюти, 

але і як ризиковий інвестиційний інструмент, який відіграє важливу роль у спрощенні 

процесу залучення капіталу (інвестицій). Перевага криптовалют як інвестиційного 

інструмента полягає в суттєвому зменшенні трансакційних витрат процесу залучення 

інвестицій, які несе емітент при первинному розміщенні акцій, збільшуючи сукупну 

вигоду, яку отримує виробник від ICO (Initial Coin Offering) порівняно з IPO (Initial 

Public Offering). Наприклад, показовим є проведене ICO компанією розробником 

додатку для обміну повідомленнями «Telegram», внаслідок якого вдалося залучити 

850 млн дол. США від 81 інвестора для підтримання блокчейну «TON» [262]. І якщо 

у випадку з привілейованою акцією їх утримувач може претендувати на частку 

прибутку у вигляді дивідендів, то вигода для утримувача криптовалют пов’язана з 

отриманням прибутку від спекулятивної діяльності. Тобто зростання мінової вартості 

криптовалюти означає зростання вигоди для їх утримувача, що спонукає до їх 

накопичення, обігу та популяризації – зростання мережевого ефекту. Криптовалюти 

постійно конкурують між собою за споживача, намагаючись розширити кошик благ 

та послуг, які за них можливо придбати. 

І хоча зменшення трансакційних витрат проявляється лише до моменту, коли їх 

мінова вартість є невисокою і поступово зменшується в процесі зміцнення та 

популяризації криптовалюти, загалом, вони відіграють важливу роль у розвитку 

сучасних макроекономічних систем та зростанні їх багатства, сутність якої полягає в 

неможливості регулювання грошових потоків та зростання анонімності трансакцій, 

що здійснюються в економічній системі. Використання криптовалют, безумовно, має 

як позитивні, так і негативні наслідки. Як слушно зазначає С. Волосович, 

«…віртуальні валюти, з одного боку, є фінансовою інновацією, що сприятиме 

розвитку платіжних систем, а з іншого – можуть стати інструментом відмивання 

грошей» [23, с. 69]. Наприклад, Н. Пантєлєєва зазначає, що поява віртуальних валют 
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«…у перспективі може призводити до радикальних змін у сфері грошових 

відносин» [100, с. 31]. Позитивним є стимулювання обмежених адміністративним чи 

кредитним бар’єром сфер економіки в країнах, де процес залучення позичкового та 

інвестиційного капіталу пов’язаний із високими трансакційними витратами та 

бюрократизмом, уможливлюючи економічний розвиток макроекономічних систем на 

засадах суспільного попиту та пропозиції. Негативним є переважно їх спекулятивний 

характер, що не призводить до реального приросту багатства суспільства або їх роль 

як засобу легалізації грошей, отриманих від «сірої» та «чорної» економіки, що 

уможливлює утворення такої сфери економіки, яка не обмежена адміністративними 

чи законодавчими бар’єрами, а лише морально-культурними цінностями та 

поглядами членів суспільства. Відповідно, формується особлива економіка, 

діяльність у середині якої не буде обмежена правовими бар’єрами,  а лише морально-

культурним, що тільки підтверджує важливість соціальної форми багатства. 

Питання щодо двоїсної природи зростання анонімності трансакції є 

дискусійним. З одного боку, це дає змогу зменшити можливості регуляції економіки 

країни державними інститутами, що у разі їх скомпрометованості (висока корупція, 

захист інтересів окремих бізнес-груп, сприяння монополізації ринку) або 

неефективності, розглядається як позитивне явище. Варто зазначити, що за своєю 

сутністю криптовалюти є найпублічнішим різновидом грошей у світі, оскільки 

завдяки технології «блокчейн» відбувається протоколювання всіх трансакцій до 

децентралізованої бази даних, а отже, процес аналізу та відстежування трансакцій є 

надзвичайно простим, що може призводити до деанонимізації учасників трансакцій 

та виявлення грошових потоків. Частково ця проблема вирішується через, так звані, 

«coin-міксери», сутність яких полягає в змішуванні трансакцій конкретного 

економічного агента з трансакціями інших, що призводить до зростання анонімності 

та безпеки проведення трансакцій. Питання щодо можливості відмивання «брудних 

грошей», отриманих від «сірого» та «чорного» секторів економіки через «coin-

міксери» потребує вузькоспеціалізованого ґрунтовного дослідження. 

Криптовалюти ще не набули масовості, хоча й рухаються в цьому напрямі, що 

обумовлено: 1) «мережевим ефектом»; 2) витратами перехідного періоду (оновлення 
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обладнання, розроблення нових або вдосконалення наявних бізнес-процесів та бізнес-

моделі тощо), 3) високою залежністю від політичних інститутів країн. Щодо 

проблеми ідентифікації криптовалют як повноцінних грошей економісти зі всього 

світу розділились у своїх поглядах. Одні вважають, що «Біткоїн» та інші 

криптовалюти є сучасним та повноцінним замінником класичних валют, у той час як 

інші стверджують, що спекулятивний характер робить їх недостатньо гарантованим 

засобом накопичення, оскільки ціни, встановлені в криптовалютах, переважно 

прив’язані до резервних фіатних валют, таких як: долар США, Євро, Юань та ін. 

Маючи всі ознаки грошей, вони можуть виступати засобом обігу та накопичення 

цінностей (багатства), однак через спекулятивний характер та неабиякі коливання 

котирувань, на цей момент вони розглядаються переважно як засіб обігу, і водночас 

можуть ідентифікуватись як особливий вид віртуального багатства сучасних 

макроекономічних систем. 

Важливою особливістю періоду становлення посткапіталістичного 

виробництва є зростання ролі споживчої вартості багатства, яка спрямована на 

задоволення не тільки потреб конкретного споживача чи виробника, а і всього 

суспільства загалом. Корисне для економічного агента багатство не завжди є таким із 

позиції розвитку макроекономічної системи. Наприклад, започаткування зеленої 

енергетики, насамперед, відбулось на засадах розвитку суспільства, водночас 

собівартість виробництва енергії вийшла на друге місце як позитивний результат для 

суспільства. Попит лежить в основі розширення або згортання виробництва 

(прикладом є краудфандинг32), однак як окремий фактор він не спричиняє 

продукування багатства, що зумовлено потребою в об’єктивізації попиту – «попиту 

на щось». Для того, щоб існував попит, потрібно, щоб була хоча б ідея певної 

споживчої вартості, яка ще хоча й не має матеріально-речового або вартісного 

вираження, однак існує як ідеальне, тобто є результатом інтелектуальної (креативної) 

праці. Існування попиту на ніщо – неможливе. 

                                           
32 Краудфандинг (з англ. crowd – «громада», funding – «фінансування») – спосіб добровільного об’єднання фінансових, 

грошових чи інших ресурсів людей для реалізації певної мети чи проекту на безоплатній основі або за винагороду. 
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Завдяки своїм функціям (бути мірою вартості, засобом збереження – «як резерв 

платіжних засобів» та обігу – «як засіб платежу»), гроші є активним учасником і 

каталізатором економічного розвитку макроекономічних систем. Це зумовлено тим, 

що через механізм затребуваності багатства (капіталу) – через інвестиції, гроші як 

інструмент координації, здатні перенаправляти суспільну працю (цінність) до тієї 

сфери економіки, у якій потреба в ній є найбільшою. Відповідно, надавши вартісній 

формі багатства відтворювального змісту – це перетворило її на резерв регулювання 

грошового обігу. Здатність грошей знецінюватись посилює процеси капіталізації в 

суспільстві, підштовхуючи до використання вартісного багатства як капіталу, тобто 

стимулює його безперервний рух (накопичення, перерозподіл та споживання), 

розширюючи виробництво задля отримання прибутку. Це сприяє створенню нових 

економічних одиниць (банків, ринку цінних паперів), прискорює обіг індивідуального 

капіталу (багатства), збільшуючи його частку в суспільному відтворенні. 

Сфери функціонування грошей можна розділити, по-перше, «на ту, у якій 

накопичення цінностей визначається потребами розширеного відтворення й обігу 

капіталу»; по-друге, «…на ту, де накопичується абсолютне багатство за межами 

суспільного відтворення…продовжують функціонувати у вигляді скарбу» [9]. 

Грошовий капітал є функціональною формою промислового капіталу у вартісній 

формі («…використовується для придбання факторів виробництва, забезпечення 

безперервності руху капіталу у сферах виробництва й обігу» [88], створює додану 

вартість переважно у формі прибутку). Гроші як капітал у його вартісній формі 

постають носієм самовідтворювальної вартості – обіговим та позичковим капіталом. 

Цим визначається роль грошей в економічному розвитку суспільства. Проте, гроші 

не можна ототожнювати з реальним багатством, яке об’єктивно є основою розвитку 

макроекономічної системи. Гроші є лише квазі-багатством, що має ознаки багатства, 

однак не є ним. Справжня цінність грошей для економічного розвитку макросистем 

проявляється лише в ланцюгу «потік – запас – потік». 

Ціна – це опредметнена (виражена) у грошах мінова вартість товару, за якою 

потенційний покупець та продавець готовий обміняти його на інший товар. 

Продукувати багатство означає створювати блага, які мають корисність для 
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споживача чи суспільства. Оскільки корисність блага лежить в основі їх цінності, то 

будь-яке благо, що має ціну є багатством. Ціна є складною, комплексною та 

динамічною категорією, яка втілює в собі всі економічні відносини, що виникають 

між виробником та споживачем із приводу певного товару, від етапу його 

виробництва до споживання. 

Якщо вартість блага є релевантною33 насамперед до втіленої в ній суспільної 

праці, то ціна релевативна до того, яку цінність «в очах споживача» вона (вартість) 

має. Феномен ціни полягає в тому, що вона постає віддзеркаленням вартості блага. У 

підтвердження цього, вітчизняний науковець Б. Молодцев, посилаючись на роботи 

Е. Ільєнкова, досліджуючи проблему об’єктивності ідеального в соціально-

економічній реальності, вказує, що «…вартість існує в самих речах, на відміну від 

форми свого вираження в грошах (наприклад, золоті), яка ввижається 

товаровласникам у вигляді ціни товарів, … виробники не можуть здійснити 

суспільний обмін, не надавши йому певної форми буття, … зробити це можливо, 

лише опредметнивши свої бажання, лише утворивши форму, що безпосередньо 

обмінюється на решту товарів, лише протиставивши власні товари, як різноманітні 

продукти споживання або споживчі вартості, якому-небудь іншому товару, тим 

самим, надавши йому самостійної реальної форми буття відчуження як такого, … і 

оскільки при відчуженні товару його буття виражається як щось абсолютно відмінне 

від його тіла, то якраз протилежний характер має зворотна цьому процесу форма». 

[85, с. 14]. У такий спосіб, «…власна натуральна форма цього товару 

протиставляється решті товарів, стаючи, отже, образом вартості» [85, с. 14]. 

Це дає змогу зробити цінний та практичний для вітчизняної економічної думки 

висновок про те, що вартість може відчужуватися від свого предмета (блага), його 

внутрішньої сутності, яку становить споживча вартість, стаючи окремим об’єктом – 

суспільною вартістю. Розглядаючи гроші як ідеальне, що є виявленням людського в 

реальних економічних відносинах, вони стають представниками інших речей, 

виокремлюючи вартість, або як зазначає Е. Ільєнков, «…матеріальний економічний 

                                           
33 Релева́нтність (англ. relevance) — міра відповідності отриманого результату бажаному.  
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факт від ціни» [85]. Тобто вони постають вираженням вартості (вартісної форми 

багатства) у грошовому матеріалі. Б. Молодцевим «…встановлено, що специфіка 

ідеального полягає в здатності соціально-економічної реальності народжувати свій 

власний загальний образ, а не відображати своєю реальністю щось принципово поза-

буттєве, що перетворює саме буття» [85]. Якщо застосувати цю ідею для дослідження 

природи та сутності грошей та ціни, то виявиться, що специфіка ціни також полягає 

в здатності соціально-економічної реальності народжувати свій власний 

індивідуальний образ, який відображає щось абсолютно нове, що перетворює саме 

буття, впливаючи на процес соціально-економічного розвитку суспільства. Тоді ціна 

постає незалежним фактором, що змінює саму сутність соціально-економічних 

відносин із приводу продукування та споживання багатства, впливаючи на цей 

процес, координуючи переміщення вартостей у межах макроекономічної системи. 

Інакше кажучи, хоча ціна і виражає якусь об’єктивну дійсність (виробничі витрати, 

попит та пропозицію), ситуація, коли її специфіка сама впливає на характер 

соціально-економічних відносин, стаючи окремою умовою економічного зростання 

та розвитку суспільства, може траплятися. 

 Отже, інколи вартісне багатство «…має примарну предметність, а його 

існування стає обумовлено лише формою суспільної єдності» його суспільною 

вартістю «…та існує як ідея, яка абсолютно байдужа до якогось реального змісту» [85], 

як наприклад, витрат виробництва чи праці. Ціна відображає мінову вартість блага, 

граничної корисності для споживача та сукупної корисності для виробника, яка 

перебуває в прямій залежності від купівельної спроможності економічних агентів, 

прямих і граничних витрат, очікуваних прибутків виробника, його цілей та стратегії. 

Сучасна економічна практика відображає, що «…ціна формується в залежності 

від продуктивності праці, митно-тарифної та валютної політики держави, рівня 

розвитку технологій, суми витрат виробництва, середнього прибутку на авансований 

капітал, попиту та пропозиції, розміру оптової й торгової надбавки, умов постачання, 

платежів, податків, кон’юнктури ринку, сезонності попиту» [139, с. 44], а також 

ринкової стратегії виробника, соціальних та економічних потреб суспільства тощо. 

Вплив зазначених факторів є комплексним, а не ізольованим, як зазначає 
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С. Терещенко, оскільки один із них може призводити до зниження ціни, водночас як 

інший – до її зростання. 

Суперечливість цієї категорії полягає в тому, що ціна може розглядатись і як 

результат економічних відносин (виражати їх у ціні), і як окремий чинник впливу на 

сутність та характер цих самих відносин – самостійним фактором, згідно із яким 

визначається цінність (корисність) багатства. У першому випадку ціна є об’єктивним 

вираженням вартості багатства, формою відображення реальної цінності (витрат 

суспільної праці, виробничих факторів, чогось реального). У другому випадку ціна 

постає як образ, результат уявлення про цінність благ, яке склалось у свідомості 

економічних агентів щодо  багатства під впливом суспільно-економічних відносин. 

Тобто специфіка та природа вартості як певної складової суспільної реальності дещо 

відрізняється від її образу, яким є ціна. 

Ціна завдяки рівноважній функції «…встановлює зв’язок між попитом та 

пропозицією на ринку» [56, с. 32], вирівнюючи диспропорції між ними в 

макроекономічній системі. Вона не тільки є грошовим вираженням вартості, а й 

постає «лакмусовим папірцем» затребуваності багатства в суспільстві, що дає змогу 

оцінити рівень актуальності опредметненої (у благах чи послугах) суспільно корисної 

праці. Теорія ціни, коли йдеться про економічний розвиток макроекономічних 

систем, дає змогу пояснити те, як різні втручання у функціонування ринкового 

механізму впливають та рівень корисності, яку отримує споживач і суспільство 

загалом від споживання багатства. 

За умов розвинутого товарного виробництва, закон вартості діє як закон цін, 

стаючи регулятором виробництва, рушійною силою розвитку продуктивних сил через 

механізм поділу праці, згідно із суспільними потребами. Наприклад, якщо попит на 

певне благо буде вищим за пропозицію – ціна буде вищою за його вартість. Це 

призведе до стимулювання виробництва, оскільки частка прибутку в ціні блага 

зросте. Це викличе притік капіталу й розширення виробництва і, навпаки, при 

зниженні попиту, вартість блага буде перевищувати його ринкову ціну, що призведе 

до згортання виробництва та перерозподілу капіталу до сфер вищим рівнем 

рентабельності (маржа). Такий механізм продукування багатства забезпечує 
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своєчасне задоволення потреб суспільства завдяки стимулюванню суспільного 

відтворення необхідних благ та послуг, сприяє раціональному розподілу 

(споживанню) ресурсів завдяки витісненню неефективних виробничих форм із 

високими індивідуальними витратами, які є більшими за суспільні. Це стимулює 

економічних суб’єктів шукати ефективніші способи виробництва, пришвидшуючи 

науково-технічний і суспільний прогрес, а отже, у такий спосіб, призводить до 

економічного розвитку макроекономічних систем. 

Традиційно цінність багатства визначається на основі її мінової вартості до 

грошей – ціни. Тобто, чим більшу ціну споживач готовий заплатити за певний товар, 

тим більшою буде його корисність, а отже – й цінність. Корисність багатства, 

відповідно до першого закону Г. Ґоссена, обумовлена його кількістю, обсягом, який 

виробляється або накопичується у межах макроекономічної системи. Отже, при 

збільшенні обсягів багатства корисність, яку воно несе, зменшується, що 

визначається не стільки витратами суспільної праці, а передусім граничною 

корисністю останньої одиниці блага. У такому випадку, цінність багатства 

прирівнюється до його обсягу. Відповідно до цього, корисність кожної наступної 

одиниці продуктивно спожитого багатства не зменшиться, якщо існує попит на нові 

споживчі вартості в межах макроекономічної системи. Тобто вартість багатства 

визначається (зумовлюється) різними чинниками: витрат живої та уречевленої праці, 

ступеня його корисності, попиту та пропозиції, його запасу та обсягу приросту тощо. 

Стимулююча роль ціни проявляється через рівень прибутку. Підвищений 

коефіцієнт потенційних або наявних прибутків у галузі сприяє міграції капіталу. Це 

дає змогу сконцентрувати споживання багатства в найбільш актуальних сферах 

макроекономічної системи, у такий спосіб стимулюючи економічний розвиток 

макроекономічної системи. Ціна бере участь (опосередковує) у зростанні багатства, 

оскільки встановлює еквівалентність переміщення (переходу, трансформації) грошей 

та пов’язаних із ними матеріальних і нематеріальних цінностей, сприяючи 

рівноцінному обміну. Завдяки раціональній природі ціни, регулюється процес 

створення вартостей у суспільстві, стимулюється виробництво тих, на які є 

суспільний попит та згортання виробництва непотрібних. 
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Прибуток – це грошовий вираз створеної виробником доданої вартості, що 

відображає ту її частку, яка спродукована задля задоволення виробничих чи власних 

потреб. Він є не тільки результатом економічної діяльності виробника, а й метою та 

стимулом до суспільного продукування багатства. Як зазначає А. Орєхова, доцільно 

використовувати трактування прибутку як «…доходу на вкладений капітал, який є 

винагородою підприємця за ризик, мотив його діяльності, який розраховують як 

різницю між сукупним доходом і сукупними витратами» [96, с. 315]. Прибуток є 

винагородою за участь суб’єктів економічної діяльності в суспільному виробництві – 

залучення їх фізичного, грошового, фінансового або людського капіталу. Саме тому 

переважна частка нового багатства у світі формується в сфері приватного капіталу, 

для якого прибуток є та буде залишатися важливим, хоча й не завжди визначальним 

стимулом до економічної діяльності, розширення структури вартості багатства, 

екстенсивного та інтенсивного розвитку. 

Здатність створювати додану вартість у формі прибутку, ідентифікує благо як 

корисне, незалежно від того, несе воно практичну користь для споживача чи ні, а отже 

є багатством. За нормальних умов ціна поділяється на витратну (базисна ціна) та 

прибуткову частини (прибуток). Базисна ціна – це «…ціна за товар стандартної 

якості, що здатна забезпечити просте відтворення» [57, с. 124] й обмежує 

виробництво обсягом спожитого багатства. Відповідно до цього економічне 

зростання або розвиток – неможливий. Прибуток є фінансовим джерелом і 

фундаментом економічного розвитку макроекономічних систем, що відбувається на 

засадах самофінансування суб’єктів виробничих відносин. Проте, зростання частки 

прибутку у вартості багатства не гарантує економічний розвиток. Будь-який 

економічний розвиток – це, насамперед, якісне зростання доданої вартості. Як 

зазначає М. Грідчина, «…орієнтація на максимізацію прибутку, а не на зростання 

обсягів створеної макроекономічною системою доданої вартості, цілком правомірно 

не один рік критикується низкою вітчизняних й іноземних вчених, зокрема, 

О. Вакульчиком, Т. Щетіловою, Р. Булигою, П. Кохном, А. Малютіним» [37, с. 126]. 

Отже, прибуток умовно можна поділити на дві частини: 1) продуктивну або 

інвестиційну, метою якої є обслуговування економічної діяльності, її розвитку та 
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зростання; 2) непродуктивну, яка має виключно споживчий характер. 

Трансформований в авансований капітал прибуток є основою розширеного 

відтворення багатства, економічного розвитку макроекономічних систем. 

Відповідно до неошумпетеріанської школи та концепції «творчого 

руйнування»34 джерело економічного розвитку становить внутрішні процеси, 

комбінації виробничих ресурсів, які призводять до впровадження інновацій. Процес 

економічного розвитку постає як процес реорганізації ресурсів макроекономічної 

системи та всього суспільного відтворення, перетіканні капіталів від старих до нових 

фірм та компаній. Інвестиції перенаправляються в нові сфери з поступовим 

залученням нових учасників, а процес накопичення та споживання багатства є не 

постійним, а стрибкуватим (інтервальним) процесом. Підвищений рівень 

маржинального прибутку стимулює залучення нових економічних суб’єктів, які 

утворюють нові виробничі кластери. У процесі перетікання економічних агентів від 

старих до нових кластерів, відбувається процес реорганізації макроекономічної 

системи, підвищення її ефективності. Прибуток постає винагородою за нові 

комбінації ресурсів, оптимізацію виробничого процесу, інновації, які дають змогу 

знижувати витрати виробництва або підвищувати маржинальний прибуток завдяки 

новим споживчим властивостям благ, утворення яких є відповіддю на потреби 

суспільства. Найбільший прибуток отримує той економічний агент, який раніше всіх 

та найбільш точно знайшов спосіб задовольнити споживчі потреби завдяки 

інноваціям, оскільки при поширенні інновацій відбувається вирівнювання 

виробничих витрат, а маржинальний прибуток зменшується. Отже, для отримання 

прибутку виробником вирішальними стають конкуренція нових продуктів, 

інноваційних технологій, нових організаційних форм, а не конкуренція цін чи якості. 

Результатом розвитку є поступове дисконтування цінності накопиченого 

багатства для суспільства, що змушує шукати нові способи задовольняти наявні або 

формувати нові потреби. Попит формується постфактум, а джерелом розвитку є 

                                           
34 «At the core of the phenomenon was the process of creative destruction that had become associated with the name of 

Schumpeter. This concept seemed tailor-made to describe the process by which information and communication technology 

destroyed previous technological solutions and laid waste old companies in order to make room for the new» [248, с. 3]. 
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інноваційна виробнича діяльність у цілях отримання прибутку. Тобто товари 

створюють для того, щоб продати, й потрібно створити таке благо, на яке потенційно 

можливим буде попит. В цьому полягає сутності інноваційного виробництва 

(виробництва товарів, на які ще немає попиту в суспільстві). Інноваційне 

виробництво є важливим джерелом розвитку сучасних макроекономічних систем та 

суспільства загалом. Процес зростання викликається технічними інноваціями, ідеями 

та новими інвестиційними проектами. Учасником цього процесу є, насамперед, 

підприємець-новатор та здійснені ним нововведення. Відповідно до цього, прибуток 

є нагородою за інновації, а сам розвиток є стрибкуватим, оскільки обумовлений 

технічними новинками та новими інвестиційними проектами. 

Проте, сутність прибутку двоїста. Ризик для суспільства становить те, що в 

умовах системних трансформацій трансринкових формацій відбувається боротьба за 

збереження індустріальних, встановлення постіндустріальних відносин. Це 

відбувається за активної участі ТНК у розподілі світового багатства. Водночас, чим 

більше економіка відходить від стану досконалої конкуренції, чим більшою стає 

концентрація капіталу, тим більшою стає частка, яку становить прибуток у структурі 

ціни. Водночас постає питання про те, якою мірою збільшення прибутку сприяє 

розвитку суспільства. В умовах монополій, у структурі формування ціни 

відбуваються зміни: виникає зсув структури з вартості блага у бік прибутку. Вартість 

багатства в умовах монополії, формується не на основі вартості блага; інколи навіть 

ігнорується попит та пропозиція як фактори ціноутворення. Зі зростанням обсягу 

прибутку, зростає рівень неефективного використання ресурсів, через те, що 

встановлюється нерівномірність обміну вартостей. Обмін зводиться до домінування 

мінової вартості на противагу споживчій (споживчих властивостей). Отже, в умовах 

руху від чистої конкуренції до монополій, роль прибутку як фактору інтенсивного 

розвитку макроекономічної системи зменшується, у той час як для виробника ступінь 

вигоди, отриманої від одиниці реалізованої продукції, зростає, що може стати 

чинником екстенсивного економічного зростання. 

Додана вартість є фундаментальнішим критерієм, порівнюючи з прибутком. 

Вона дає можливість оцінити суспільний внесок (внесок економічного агента) в 
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економічний розвиток макроекономічної системи. Створена додана вартість – це 

загальний результат функціонування макроекономічної системи, у той час як його 

фінансовий результат (прибуток чи збиток) цілком залежить від пропорцій розподілу 

доданої вартості за складовими. Традиційно до її складу відносять: заробітну плату, 

прибуток, нерозподілений прибуток, відсотки на авансований капітал, кредити та 

податки. Це дає змогу не тільки виявити ступінь залученості та роль учасників 

суспільного відтворення (через такі інструменти як дивіденди, ставки по кредитах 

тощо), а також є показником реального приросту вартостей, створених 

макроекономічною системою ؘта відображає економічні відносини, що виникають із 

приводу продукування багатства. Якщо макроекономічна система генерує багатства 

з високою доданою вартістю, то її можна розглядати як схильну до економічного 

розвитку. Обсяг доданої вартості перебуває в прямій залежності від людського 

капіталу: чим вищий людський потенціал суспільства, тим більше доданої вартості 

(багатства) воно створює. Орієнтація на прибуток як кінцеву мету та показник 

ефективності економічної діяльності макро- (країни) чи мікроекономічної системи 

(компанії) призводить до того, що витрати на створення людського 

(інтелектуального) потенціалу не розглядаються як інвестиції і, відповідно, 

сприймаються лише такими, що знижують економічні показники виробників. На 

думку А. Малютіна, чим вище рівень кваліфікації працівників і чим регулярнішою є 

інноваційна діяльність, тим частіше виникає необхідність звертатись до поняття 

«додана вартість» [37, с. 128; 76]. 

Формування вартості (цінності) багатства відбувається через відношення 

одного блага до іншого (товару чи грошей). Унаслідок такого процесу, загальна 

природа кожного блага подає себе через відчуження від особливостей кожного (від 

своєї споживчої вартості). У цьому проявляється примарність такого поняття як 

вартість, оскільки вартісна форма стає відображенням її мінової вартості та зумовлена 

лише міновою вартістю блага й абсолютно байдужа до його реального змісту 

(споживчої вартості). У результаті вартісна форма постає вже як відображення її 

мінової частини (мінової вартості), а не споживчої вартості. 
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Важливим недоліком вартісної форми багатства є те, що вона не дає змоги точно 

визначити цінність інтелектуальних продуктів через прив’язку їх вартості до кінцевого 

результату, отриманого від їх споживання. Оскільки методологія формування 

матеріальних і трудових витрат у інноваційній сфері (НДДКР) є індивідуальною, 

необхідно орієнтуватися не стільки на витрати, скільки на результат. Вартісний спосіб 

оцінювання багатства на основі виробничих витрат не завжди є для цього прийнятним, 

оскільки не дає змогу ґрунтовно та адекватно визначити рівень добробуту 

інформаційного суспільства. Вирішує цю проблему соціальна форма багатства. 

Людина, в особливості її геній, творча діяльність, розглядається істинним та 

невичерпним джерелом багатства суспільства, хоча вона і обмежена запасами 

ресурсів та законами фізики. Важливою ознакою економічного розвитку нового типу 

суспільства є скорочення частки матеріального виробництва в структурі суспільного 

відтворення, стабілізація чи зменшення обсягу задіяної (залученої) у матеріальному 

виробництві людської праці одночасно зі зростанням продуктивності праці. 

Відкриваються нові можливості для створення нематеріальних форм багатства: 

інформаційних, науково-дослідницьких, культурних, освітніх, комунікаційних, 

завдяки вивільненню чималого обсягу людських ресурсів із матеріальної сфери 

суспільного відтворення багатства. 

 

 

2.3. Соціальна форма багатства як домінанта в потенціалі розвитку 

сучасної економіки та суспільства 

 

 

Соціальна форма є особливою формою багатства, вона походить від людини (як 

продуцента) та існує для людини (як вигодоодержувача). Складність кількісної 

оцінки соціального багатства макроекономічної системи полягає у відсутності єдиної 

методології, згідно з якою його можливо виміряти. Одним зі способів вирішення цієї 

проблеми є залучення методології формування та оцінки капіталу, насамперед 

інтелектуального, людського та соціального. Однак, необхідно чітко диференціювати 

поняття «людина» як особистість, яка є творчим продуцентом багатства та накопичені 
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нею у формі капіталу знання, уміння та зв’язки, і не ототожнювати їх, оскільки 

особистість людини завжди є визначальною, а оцінка соціального багатства є 

персоніфікованою. І хоча сучасна економічна думка стикається з певними 

проблемами оцінювання людського, інтелектуального та соціального капіталів, які 

надалі будуть описані докладніше, важливість капітальної форми багатства полягає в 

тому, що вона дає змогу наочно визначити та оцінити соціальне багатство суспільства 

в постійно мінливих умовах трансринкових трансформацій. 

Соціальна форма багатства – це опредметнені в матеріальних або 

нематеріальних благах вигоди та можливості, які є результатом виробничих та 

невиробничих відносин у суспільстві, ефекти нагромадження людського та 

культурного капіталу, отримані за опосередкування соціально-економічної та 

інституційної інфраструктури соціуму. Хоча соціальне багатство можливо вважати 

окремою формою в структурі всього багатства суспільства, однак, воно не може 

існувати відірвано від інших форм багатства. Цінність соціального багатства 

проявляється лише в процесі взаємодії з іншими формами багатства (капіталів), як 

ресурс отримання додаткового блага, переважно завдяки зростанню рівня 

координації в суспільстві, зменшенню рівня трансакційних витрат35, збільшенню 

суспільної ефективності та розвитку творчих здібностей людей, що є запорукою 

розвитку національних систем та світової системи організації людського життя 

загалом. Якщо налагодженим є механізми правосуддя, приватної власності, довіри, 

системи державного та адміністративного управління – це сприяє зростанню багатств 

у суспільстві, його добробуту. 

Соціальним багатством володіє кожна країна й відповідно до обсягу, частки в 

структурі всього багатства макроекономічної системи та вигоди, яку приносить його 

залучення до процесу суспільного відтворення, можливо приблизно оцінити ступінь 

розвитку всього суспільства. Одночасно з економічним розвитком суспільства, 

віддача та потреба в соціальному багатстві тільки зростає. Отже, його нагромадження 

можливо розглядати як один із найважливіших чинників розвитку макроекономічних 

                                           
35 Трансакційні витрати – це витрати які виникають у процесі здійснення трансакції на протоколювання, пошук і 

перевірку інформації, переговори тощо. 
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систем в умовах їх переходу до постіндустріального суспільства, який залежить від 

якості людського капіталу та інтегрованої спрямованості дії соціуму для досягнення 

індивідуальних або колективних цілей, головної з яких є зростання добробуту як 

окремої людини, так і суспільства загалом. 

Згідно з описаними засадами, дослідження соціальної форми багатства можна 

умовно розділити на дві частини. Перша – безпосередня сфера формування 

соціального капіталу, яка включає соціальні мережі (зв’язки), інститути, соціально-

економічну інфраструктуру, релігію, культуру та етику. Друга – сфера формування 

людського капіталу. 

За розширеного підходу, соціальна форма багатства є комплексним 

результатом взаємодії широкого спектру компонентів, визначальними з яких є: 

1) соціально-інституціональна (соціальний та інституційний капітали); 2) людська 

компонента (людський, освітній, трудовий, інтелектуальний капітали); 3) культурно-

етична компонента (капітал культури36); 4) інфраструктурна компонента 

(інфраструктурний капітал); 5) структурно-організаційний (управлінський, 

адміністративний, політичний капітали) (рис. 2.6). 

Рис. 2.6. Соціальна форма багатства (розширений підхід до трактування) 
Джерело: розроблено автором 

                                           
36 Капітал культури – це специфічні та домінантні для певного соціуму (групи, соціальної мережі) культурно-етичні, 

релігійні та етнічні риси, що сформувались внаслідок її історичного досвіду. Капітал культури може розглядатись як 

окрема капітальна форма нематеріального багатства суспільства, зокрема, додана вартість, втілена в різних за видом та 

формою багатствах (благах чи послугах) макроекономічної системи, продукування та примноження яких обумовлене 

саме культурно-етичною компонентою (наприклад, правилами «halal» тощо). 
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Утворення соціальної форми багатства макроекономічної системи обумовлено 

переважно обсягом та якістю людського та соціального капіталів у країні, які є тісно 

взаємопов’язаними. Соціальний капітал є багатством відносин, соціальних зв’язків, 

правил і довіри між членами суспільства – ресурсом отримання потенційних 

(додаткових) вигод від участі економічного агента в певній соціальній мережі. 

У різних історичних періодах людства філософи (А. Токвіль, Д. Дьюї, 

Т. Адорно), соціологи (Д. Джейкобс, Р. Солбері, П. Бурьє, Дж. Коулман, Б. Велман, 

Н. Лін, Р. Патнема, Х. Флеп, Р. Берт, А. Портес) та економісти (Л. Ханіфан, Г. Лоурі, 

Ф. Фукуяма) досліджували різні аспекти соціального капіталу. Насамперед потрібно 

відзначити наукові здобутки П. Бурдьє, Дж. Коулмана, Р. Патнема та Ф. Фукуями. У 

трактуванні П. Бурдьє, соціальний капітал – це «…сукупність фактичних або 

потенційних ресурсів, які пов’язані з володінням міцної мережі більш чи менш 

інституціолізованих взаємних відносин … членстві в групі, яке забезпечує кожному 

учаснику повернення колективного капіталу»37. 

Дж. Коулман у творі «Соціальний капітал у формуванні людського капіталу» 

трактує соціальний капітал як суспільне благо, однак, яке створюється індивідами 

з метою отримання індивідуальної вигоди38. На думку Коулмана, соціальний 

капітал визначається його функціями. Це не одна сутність, а різноманітність різних  

сутностей із двома елементами в сумі: 1) вони відображають певний аспект 

соціальної структури; 2) вони полегшують взаємодію суб’єктів у межах своєї 

структури. 

 У концепції Дж. Коулмана соціальний капітал є нейтральним ресурсом, який 

полегшує будь-яку операцію (дію), однак процвітання суспільства повністю залежить 

від того, як буде він застосований (використаний). Соціальний капітал зводиться до 

                                           
37 «Social capital is the aggregate of the actual or potential resources which are linked to possession of a durable network of more 

or less institutionalized relationships of mutual acquaintance and recognition — or in other words, to membership in a group —

which provides each of its members with the backing of the collectively owned capital, a «credential» which entitles them to 

credit, in the various senses of the word»[168, p. 21]. 
38 «The function identified by the concept of «social capital» is the value of these aspects of social structure to actors as resources 

that they can use to achieve their interests»[176, p. S101]. 
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соціальної організації: довіри, норм та соціальних мереж, які можуть підвищити 

ефективність суспільства, завдяки полегшенню координації. 

Відповідно до Р. Патнема, соціальний капітал є зв’язками між індивідами – 

соціальною мережею39, нормами взаємовідносин та обміну, а також довірою, яка 

виникає в результаті цих зв’язків [246, с. 19]. Сам соціальний капітал є пов’язаним із 

соціальними інститутами – норми, довіра та соціальна мережа, використання яких 

може підвищити ефективність суспільства при необхідності координованих 

дій [246, с. 167]. 

Порівнюючи роботи Р. Патнема з ідеями Д. Коулмана та П. Бурдьє, можна 

зазначити відхід від структурно-ресурсного тлумачення соціального капіталу в 

напрям соціокультурного аспекту, виносячи норми та довіру на перший план. 

Відповідно, у творах Ф. Фукуями соціальний капітал трактується як 

«…підтвердженні прикладами неформальні норми, які сприяють розвитку та 

співпраці між двома та більше особами»40. Норма взаємності потенційно існує у 

взаємовідносинах людини з іншими людьми, однак актуалізується лише у відносинах 

людини з його друзями. Просто набір певних створених норм не являє собою 

соціальний капітал – вони мають вести до співпраці в групі, а отже, призводити до 

традиційних чеснот, таких як чесність, порядне виконання обов’язків тощо. 

Прикладом є норми довіри всередині своєї родини, які не є основою соціального 

капіталу за межами сім’ї. 

Аналізуючи роботи вітчизняних науковців у предметному полі дослідження 

соціального капіталу, необхідно зазначити схожу неодностайність вчених щодо 

визначення сутності соціального капіталу, а також відсутність чітких теоретико-

методологічних підходів до розуміння та трактування категорії «соціальне 

багатство». Наприклад, Т. Власова, посилаючись на визначення Світового банку, 

трактує соціальний капітал як «…інститути, відносини та норми, які формують якісно 

та кількісно соціальні взаємодії в суспільстві» [21, с. 18]. Проте, у визначені 

Г. Карпової, соціальний капітал являє собою «…інституційне макросередовище й 

                                           
39 «Social networks and the associated norms of reciprocity as social capital». 
40 «Social capital is an instantiated informal norm that promotes co-operation between two or more individuals»[187, с. 7]. 
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різновид нематеріального національного багатства, його неможливо довільно 

поділяти, розширювати сферу його використання, нескінченно копіювати, оскільки 

це особливий ресурс, який являє собою умову для ефективного існування інших 

ресурсів» [60, с. 16]. Тобто акцент зміщується в площину визначення соціального 

капіталу як особливого ресурсу, хоча його формування й пов’язано з інститутами. 

Ми погоджуємось із думкою вітчизняних науковців Б. Буркинського та 

В. Горячука, які пропонують розглядати соціальний капітал у двох аспектах: 1) як 

соціальний ресурс, що є «…сукупністю реальних або потенційних ресурсів, 

пов’язаних із наявністю стійкої мережі відносин взаємного знайомства і визнання, яка 

забезпечує своїм членам опору у вигляді колективного капіталу»; 2) як інституційне 

середовище, що є «…сукупністю діючих формальних і неформальних норм (правил) 

та організацій, які дозволяють соціальним групам і суспільству в цілому організувати 

своїх членів для вирішення спільних економічних і соціальних завдань» [16, с. 69]. 

Важливим аспектом наукового аналізу залишається те, що соціальний капітал, 

визначається характеристиками всього суспільства та його соціальною та 

економічною структурою. У підтвердження цього ще Дж. Коулман визначав 

соціальний капітал як функцію соціальної структури створювати переваги [177]. До 

нинішнього часу всі концепції соціального капіталу і далі розвиваються, а науковці з 

усього світу по-різному трактують та визначають складові соціального капіталу. 

Незважаючи на те, що соціальний капітал є важливим складником соціального 

багатства сучасних макроекономічних систем, питання щодо чіткого трактування 

останнього сучасною економічною думкою залишається відкритим. 

Традиційно економісти вбачають вигоду від застосування соціального капіталу 

в зменшенні рівня трансакційних витрат вздовж усього ланцюга формування вартості 

багатства. Проте, цінність соціальної форми багатства, насамперед, полягає у її 

здатності потенціювати якісний розвиток макроекономічної системи. Сам термін 

«трансакційні витрати» увів Р. Коуз у своїй праці «Природа фірми» [175], який він 

визначав їх як витрати, що виникають у зв’язку з укладанням контрактів, трансакцій, 

тобто витрати на збір, обробку інформації, проведення переговорів, прийняття 

рішення, контроль та юридичний захист виконання контрактів. 
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Особливістю соціального капіталу є зв’язок довіри та комунікації. Наприклад, 

Е. Лессер висловив думку про те, «…що довіра може бути як джерелом соціального 

капіталу, так і його результатом» [16, с. 68]. Ступінь довіри в суспільстві визначає те, 

на основі яких правил (формальних контрактів, гарантів тощо) чи неформальних – без 

них, буде здійснюватися обмін, а отже – і визначатися рівень трансакційних витрат 

під час здійснення певної операції. Потрібно зазначити, що навіть за формальних 

правил здійснення обміну частково задіяні неформальні правила. Отже, чим щільніші 

зв’язки між членами суспільства, тим меншою є потреба в додаткових трансакційних 

витратах (залучення юристів, поліцейських тощо). Можна стверджувати, що 

одночасно зі збільшенням соціального капіталу зростає й роль неформальних 

соціальних інститутів, оскільки суспільство стає самоорганізованішим та 

самокоординуючим. Зі збільшенням рівня довіри в соціумі розширюються 

можливості економічного зростання завдяки зменшенню трансакційних витрат та 

розвитку суспільства, а отже, і всіх інших форм багатства (матеріально-речової, 

вартісної, соціальної). 

Соціальний капітал сприяє реалізації потенційних резервів розвитку 

суспільства, оскільки, по-перше, дає можливість вивільнити додаткові ресурси; по-

друге, встановлює нові соціальні та економічні (виробничі) зв’язки в суспільстві, а 

тому є важливим чинником економічного зростання та розвитку сучасних 

макросистем. Як і інші форми капіталу, він сприяє генерації багатства. У 

підтвердження цього можливо навести працю Р. Патнема «Боулінг на самоті» [246] в 

якій він зазначив, що через те, що велика кількість американців перестала 

спілкуватись один з одним, відбулося зменшення соціальної взаємодії та комунікації 

в суспільстві. Відповідно, чим вище соціальна інтеграція та взаємодія членів 

суспільства, чим щільніше члени суспільства пов’язані між собою економічними та 

соціальними зв’язками, тим вище продуктивна здатність усього суспільства. 

А. Портес визначає соціальний капітал як здатність управляти обмеженими 

ресурсами завдяки мудрій участі в соціальних структурах [243], а це є важливим 

чинником розвитку макроекономічних систем. Визначальною функцію соціальної 

форми багатства є її здатність потенціювати реалізацію продуктивного потенціалу 
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суспільства в умовах дії закону спадної віддачі, коли традиційні методи 

стимулювання економічного зростання макроекономічної системи вже є недієвими і 

не призводять до її суттєвого розвитку. 

Причинно-наслідковий зв’язок між розвитком макроекономічної системи та 

зростанням її соціального капіталу є дискусійним у тому аспекті полеміки, що про 

соціальний капітал, а отже, і про соціальне багатство, одночасно можна говорити і як 

про причину, так і як про результат розвитку. У першому випадку соціальний капітал 

діє як каталізатор розвитку провідних економік світу. У другому випадку утворення 

соціального капіталу відбувається внаслідок економічного зростання, оскільки 

збільшення довіри між членами багатого суспільства продиктоване їх потенційними 

втратами. Це означає, зокрема, що обманювати стає не вигідно – «є що втрачати». 

Згідно з «модернизаційною гіпотезою» С. Ліпсета, спочатку мають відбутися 

зміни в техніці та економіці. Якщо результати цих змін поширюються в суспільстві, 

наприклад, зростає рівень освіти, то результатом стає встановлення інститутів, які 

обумовлюють формування соціального багатства. Однак, практика свідчить про те, 

що зміни в економіці не завжди гарантують виникнення та закріплення стійких 

інститутів, так само як і зміни в інституційній структурі країни не гарантують її 

економічного зростання чи розвитку. Підвищення продуктивності праці за 

одночасного зростання добробуту суспільства може потенціювати вивільнення 

частки людських ресурсів із традиційної системи виробництва багатства, дозволивши 

індивідам більше часу витрачати на комунікацію та пошук нових способів 

підвищення ефективності бізнес-процесів поза матеріальною сферою виробництва, 

створивши суспільну потребу (попит) на розвиток соціальної інфраструктури 

суспільства та комунікацій між виробниками та споживачами щодо зменшення 

собівартості продукції. Такі процеси стають запорукою формування соціального та 

людського капіталу, оскільки зумовлюють перерозподіл ресурсів суспільства на 

користь створення соціального багатства країни. Соціальний капітал у поєднанні з 

людським став надбудовою, яка дає змогу за рахунок збільшення ефективності-бізнес 

процесів та зменшення трансакційних витрат отримати додаткове економічне 

зростання, розширивши можливості суспільства до розвитку. 
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Соціальний капітал, як і інші види капіталів, має здатність накопичуватись. У 

підтвердження цього, ще Л. Ханіфан у статті «Громадський центр сільської школи» 

зазначив, що «...якщо людина може увійти в контакт зі своїм сусідом, а сусід з іншим, 

то буде відбуватися накопичення соціального капіталу, за допомогою якого можливо 

негайно задовольнити свої соціальні потреби, які в достатній кількості можуть 

одночасно підвищити умови життя у всьому суспільстві»41. Соціальний капітал 

розкривається в процесі взаємодії людей через соціальні контакти. Його накопичення 

відбувається через соціальні мережі, які роблять таку взаємодію людей добровільно 

наданим соціальним ресурсом, завдяки якому можливо отримати доступ до 

персоніфікованих капіталів членів групи (людського, фінансового тощо). Наприклад, 

Р. Берт визначає соціальний капітал як взаємовідносини людини з іншими 

людьми [170]; капітал,  який створюється мережею взаємопов’язаних 

елементів [171]. У підтвердження цього Дж. Коулман зазначив, що людський капітал 

є приватним ресурсом, але завдяки соціальному капіталу, який був накопичений 

минулими поколіннями, можливо отримати доступ до людського капіталу інших 

людей [176]. 

Соціальний капітал має продуктивну цінність, коли він розвивається сам та 

розвиває можливості збільшення інших форм багатства в комбінаціях – 

комбінаторного узгодження з іншими факторами виробництва (основним та 

оборотним капіталом, працею тощо). Соціальний капітал інтегрується фактично в 

будь-який етап суспільного відтворення й не існує окремо від реальних матеріально-

речових людських відносин. Взаємодіючи з іншими формами багатства (видами 

капіталів), він стає каталізатором ефективного розподілу ресурсів, оптимізує 

виробничі процеси, стимулює розширене суспільне відтворення. Отже, цінність 

соціального багатства визначається вигодою, яку можна отримати від його 

застосування. Наприклад, за Ф. Фукуямою норми мають бути відтворенні (втілені) у 

реальних людських відносинах. Тобто, хоча Ф. Фукуяма досліджує соціальний 

                                           
41 «If he may come into contact with his neighbor, and they with other neighbors, there will be an accumulation of social capital, 

which may immediately satisfy his social needs and which may bear a social potentiality sufficient to the substantial improvement 

of living conditions in the whole community» [211, с. 130–131]. 
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капітал переважно з позиції мереж довіри, таке трактування тільки підтверджує ідею, 

згідно з якою соціальний капітал не може існувати окремо від реальних соціальних 

чи економічних зв’язків (відносин). 

Соціальний капітал – це ресурс, який передається від одного учасника 

соціальної мережі іншому. На перший погляд може здатися, що він отримується 

безкоштовно, проте, обмін соціальним ресурсом хоча і може розглядатись як 

безоплатний в одноходовій системі вибору, у багатоходовій він постає не зовсім 

даровим, а його вартість може коливатись від низької до високої. У довгостроковій 

(багатоходовій моделі) він постає як такий, що набуває грошової чи негрошової, але 

компенсаційної форми. Наприклад, такою формою є витрати часу на підтримку 

соціального чи економічного зв’язку, власним соціальним капіталом, благами чи 

грошима. У будь-якому випадку за соціальний капітал індивід платить втраченими 

можливостями альтернатив, проте, вартість такого капіталу часто покривається 

вигодою, яку можливо отримати від його застосування. 

Докладніше роль соціального капіталу у економічному зростанні відображає 

приклад традиційної трансакції між виробником і постачальником. Якщо соціальний 

ресурс залучається у формі інформації про додаткові вигоди у вигляді меншої ціни за 

необхідний для виробника товар (ресурс), отриманий від члена лояльної до нього 

соціальної мережі, можливим стає зменшення собівартості продукції та зростання 

рівня прибутку. По-перше, відбудеться передача соціального ресурсу (соціальний 

капітал). По-друге, до виробника надходить корисна інформація про додаткові 

вигоди. По-третє, зменшуються трансакційні витрати на розкриття інформації про 

потенційні трансакції у разі, якщо вона є гарантованою та достовірною, щодо 

потенційного контрагента та якість його продукції і, якщо соціальна мережа, членом 

якої є виробник, не є скомпрометованою. Відповідно, за успішної реалізації 

потенційно вигідної трансакції, відбудеться зростання прибутку виробника. Проте, у 

виробника все одно виникає певний рівень непрямих витрат, джерелом фінансування 

яких є його прибуток, а саме: 1) представницькі витрати (пов’язані зі створенням умов 

реалізації неформальних чи формальних відносин – формуванням власної соціальної 

мережі чи інтеграції у вже функціонуючу); 2) витрати, пов’язані із розкриттям 
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інформації щодо довіри до члена певної соціальної мережі (визначення рівня 

достовірності інформації, лояльності члена або соціальної мережі загалом). 

Практичну значущість соціального капіталу (ресурсу) унаочнює приклад тісних 

неформальних відносин, які існують між керівниками (акціонерами, інвесторами) 

різних за розмірами компаній. Певна частина контрактів між впливовими 

керівниками компаній у межах однієї соціальної групи, де-факто укладається за 

неформальних відносин, згодом набуваючи чинності де-юро. 

Отже, соціальний капітал має грошову (або негрошову) вартість, основу якої 

становлять витрати, пов’язані з формуванням соціального капіталу (ресурсу) 

економічного агента (мережі соціально-економічних контактів або інтеграції у вже 

сформовану соціальну мережу). Вартість соціального капіталу, як і в ситуації з 

людським капіталом, переважно проявляється постфактум, тобто після його 

застосування (споживання). Це зумовлене тим, що соціальний ресурс та можливості, 

представлені ним, можуть бути як використані, так і ні. 

Важливою проблемою дослідження соціального капіталу є відсутність чіткого 

показника, через який його можливо було би виміряти, а отже, оцінити соціальне 

багатство країни можливо лише приблизно. Оцінка можлива лише опосередковано, 

базуючись на наявному або потенційному вартісному впливі, який здійснює на 

макроекономічну систему (отримана матеріальна чи нематеріальна вигода). Зазвичай, 

соціальний капітал визначається кількістю асоціацій та груп, у яких бере участь 

середньостатистичний учасник суспільства, скільки часу він витрачає на спілкування. 

Також соціальний капітал може визначатися рівнем довіри населення, його 

громадянськості, рівнем альтруїзму в суспільстві, рівнем явки на вибори. 

Схожа проблема наявна в предметному полі дослідження людського та 

інтелектуального капіталу. Традиційним та найбільш загальним показником 

людського капіталу є середній рівень навчання в країні, оскільки, витрати на освіту 

розглядаються як інвестиції в нього. Проте, цей показник не враховує якість освіти, 

здібності учнів та інші види інвестицій, як, наприклад, навчання на робочому місці 

або минулий досвід праці. Відсутність бази для всеохопної оцінки (оцінювання якості 

вчителів, їх програм, наявності навчальних матеріалів, співвідношення учнів на 
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одного вчителя, оцінки учнів тощо) та високий рівень потенційних витрат на 

формування майданчика для таких досліджень значно ускладнює точну оцінку 

людського капіталу навіть у межах однієї макроекономічної системи. Його кількісне 

та якісне зростання переважно співвідноситься з витратами на освіту, навчання, 

охорону здоров’я та харчування, хоча і ступінь приросту людського капіталу на 

одиницю інвестицій може вварювати від людини до людини, що викликано його 

результативною оцінкою (постфактум)42. 

Основу інтелектуального капіталу становлять знання (інформація). Вони є 

чинником економічного розвитку сучасних макроекономічних систем і беруть участь 

у формуванні всіх форм багатства особливо людського та соціального капіталу. Їх 

особливістю є здатність до самовідтворення (копіювання) та невичерпність як 

ресурсу розвитку. Наприклад, вчитель може передати одну ідею, водночас, 

першоджерело знань залишається з вчителем. Це твердження є ключовим до 

розуміння парадоксу цінності інтелектуального капіталу, сутність якого полягає в 

тому, що постійно зростаючий обсяг знань (інформації, освіченості населення), з 

одного боку, стає фундаментом розвитку суспільства та утворення якісно нових 

знань, а з іншого – дисконтує цінність уже накопичених знань (а отже і багатства 

країни в цілому). Зростання обсягу знань призводить до підвищення продуктивності 

та ефективності всієї макроекономічної системи, однак лише за умов планомірного їх 

знецінення. Цінність нового знання визначається відповідно до їх здатності 

дисконтувати вартість уже накопичених знань, а також їх можливостей 

горизонтального та вертикального розширення матеріального й нематеріального 

виробництва. Чим більше воно дисконтує інші знання, тим вище його інноваційність, 

а, отже, новітнє знання більше змінює сферу виробництва багатства. 

Виникає контроверза між традиційним капіталістичним з акцентом на приріст 

приватного багатства корпорацій та постіндустріальним способом виробництва 

багатства (акцент у якому зміщений у напряму якісного розвитку всього суспільства), 

що на практиці проявляється в асиметрії інформації. Асиметрії інформації – це 

                                           
42 Тобто, додана вигода в грошовому еквіваленті (рівні доходу) зменшується з кожним подальшим роком навчання, 

починаючи з початку вищої освіти. 
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ситуації, коли реальні витрати одних економічних агентів, пов’язані з доступом до 

інформації, значно перевищують витрати інших учасників, що особливо наочно 

проявляється у сфері створення та передавання знань: освіти та наукової діяльності. 

В умовах становлення постіндустріального суспільства, основу та цінність для якого 

становлять знання (інформація), проблема асиметрії інформації стає проблемою 

асиметрії багатства на макро- та мікрорівні. 

У країнах, які перебувають на високому рівні економічного розвитку, методи 

захисту знань та інформації (права інтелектуальної власності) стимулюють масове 

економічне зростання корпоративного сектору економіки, проте гальмують 

формування багатства у сфері індивідуального виробництва (сектор 

децентралізованого виробництва просьюмерів – незалежних виробників), особливо 

за умов відсутності надлишкового фінансового капіталу та дешевого позичкового 

капіталу. Якість та обсяг приросту нових знань, головним чином, обумовлені тією 

інформаційною базою, на яку вони спираються. Незначне за обсягами «піратство», 

особливо споживчих інтелектуальних продуктів, забезпечує поступальність процесу 

дисконтування інформаційного багатства, частково компенсуючи асиметрію 

інформації в суспільстві, стимулюючи великих виробників створювати нові 

інтелектуальні продукти та послуги, конкуренцію, перерозподіл багатства, 

полегшуючи вхід нових та менших «гравців» на ринок. 

Між науковців немає одностайності щодо питання, чи є соціальний капітал 

індивідуальним чи колективним надбанням членів мережі. Наприклад, якщо 

Дж. Коулман вважав соціальний капітал суспільним благом, яке буде недовироблено 

приватними агентами, які взаємодіють на ринку, то Ф. Фукуяма розглядає його як 

приватне благо, яке створюються людьми, оскільки співпраця необхідна практично 

для всіх людей як засіб досягнення своїх егоїстичних цілей. На нашу думку, існує 

можливість об’єднання цих підходів. Пропонується вирішення цього питання 

одночасно з двох позицій. Згідно з першою позицією, соціальний капітал є 

індивідуальним благом, яке людина накопичує в процесі суспільної та економічної 

діяльності, а потім, завдяки членству в групі, набуває деперсоніфікованих якостей, 

стаючи суспільним (груповим) благом. Тобто соціальна мережа (група) об’єднує 
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накопичений соціальний капітал її членів, агрегуючи та підсилюючи його шляхом 

синергії, надалі даючи можливість його колективного виростання. Р. Солбері в 

науковій праці «Теорія обміну груп інтересів» [255] розглядав соціальний капітал як 

важливий компонент, що спонукає до формування груп інтересів. За другою 

позицією, соціальний капітал розглядається як колективне (суспільне благо), 

оскільки, формування цього особливого соціального ресурсу відбувається завдяки 

членстві в групі, а сама сутність поняття «відносини», що становить ядро соціального 

капіталу, передбачає двох і більше учасників. Накопичення відбувається 

деперсоніфіковано (мережею або групою) і надалі цей соціальний ресурс 

поширюється на її членів. 

За зосередженням наукового аналізу на соціальній компоненті соціальне 

багатство постає як багатство відносин, багатство пов’язаних у соціальних мережах 

(соціальних інститутах) соціальних та економічних зв’язків із приводу його 

виробництва, розподілу та споживання. Оскільки будь-який соціально-економічний 

зв’язок або контракт передбачає взаємодію принаймні двох і більше економічних 

агентів, соціальна форма багатства постає колективним надбанням. Проте, якщо увага 

фіксується на людській компоненті, результатом дії якої є соціальний капітал, то 

соціальна форма багатства ідентифікується як індивідуальне надбання. 

Наприклад, щодня економічні агенти впливають на формування соціального 

багатства суспільства, знижуючи або підвищуючи його обсяг та якість через механізм 

індивідуального впливу на зміст соціальних та економічних відносин. Моральні 

принципи та цінності людини не існують ізольовано від суспільства. Вони 

формуються під дією суспільства, а надалі проявляються в ньому під час взаємодії 

людини з іншими його членами. Наслідком такого переносу індивідуального в 

колективне стає утворення базового рівня довіри в країні, широти та якості соціальної 

інфраструктури, цінностей, моральних принципів та соціальних норм. Отже, хоча 

соціальне багатство і може набувати форми колективного надбання, яке несе користь 

для групи чи всього суспільства, його джерело міститься у сфері індивідуального, 

оскільки створюється у процесі задоволення індивідуальних (егоїстичних) потреб 
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економічних агентів (конкретного виробника або споживача) й обумовлено якістю 

людського капіталу. 

Коли людина стає членом соціальної мережі – це не завжди означає, що вона 

автоматично надає в користування власний інтелектуальний, емоціональний та інші 

види особистісного капіталу чи отримує доступ до пулу43 ресурсів групи (соціального 

та інших видів капіталів, що використовується спільно). Тобто відбувається асиметрія 

в доступі до ресурсу соціальної мережі. У такому випадку економічний агент може 

оперувати лише тією частиною соціального капіталу, що добровільно була надана в 

спільне користування та буде позбавлений можливості використання всього ресурсу 

соціальної мережі для власних потреб. Частково – це те, про що говорив Ф. Фукуяма:  

актуалізація соціального капіталу відбувається лише в межах груп довіри («мережа 

довіри» або «сфера довіри»); концепція, ключовим елементом якої є радіус довіри. 

Йдеться про коло людей, серед яких ці норми діють, як наприклад, інструкція на 

підприємстві. Водночас, ефект від впливу соціального капіталу (позитивний або 

негативний) може поширюватися назовні. Це означає, що радіус довіри може бути 

більшим, ніж сама група. 

Як показує практика, ступінь доступу до пулу (ресурсів) групи визначається 

багатьма факторами: обсягом інших капіталів у власності агента, рівнем довіри, 

репутацією тощо. Впливовий учасник може використовувати весь соціальний ресурс 

(пул) групи чи мережі, відповідно, агент із низьким рівнем впливу позбавлений цієї 

можливості. Зазначене тлумачення також узгоджується з концепцією П. Бурдьє, у 

розумінні якого соціальний капітал постає як ресурс, що є результатом соціальної 

структури. Його обсяг, яким володіє економічний агент, залежить від широти (обсягу) 

мережі зв’язків, які він може ефективно мобілізувати та обсягу капіталу 

(економічного, культурного чи символічного), який ним було отримано від тих, до 

кого він приєднаний соціальним зв’язком. Тобто соціальний капітал людини 

визначається обсягом і структурою їх економічного (матеріальні блага, гроші), 

культурного (освіта, культурний рівень) та символічного капіталів (капітал репутації, 

                                           
43 з англ. Рool – «спільний казан». 
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авторитету). Вигода, яка накопичується від членства в групі, є основою її 

солідарності. 

Соціальна мережа розглядається додатковим джерелом соціального капіталу 

людини. Якщо агент щільно інтегрований у соціальну мережу (групу) і має 

можливість вільно використовувати ресурс групи (впливовий учасник), то зростання 

його соціального капіталу залежить від пулу групи (ресурсів групи) і навпаки: якщо 

можливості соціальної мережі зменшуються, то і зменшується соціальний капітал 

індивіда. Соціальний капітал групи стає немов індивідуальним благом впливового 

учасника. Однак, якщо учасник є не впливовим, а доступ до ресурсів групи 

обмежений, то і вплив від зменшення ресурсів групи буде не таким суттєвим, як і 

вигода від членства в групі.  У цьому разі соціальний капітал розглядається як все-

таки колективне благо. Тобто ступінь позиціювання соціального капіталу як 

індивідуального чи колективного блага для агента, залежить від ступеня його впливу, 

репутації та обсягу інших капіталів у його власності. Чим вище вплив економічного 

агента на групу (мережу), тим більше соціальний капітал стає індивідуальним благом 

і навпаки. Отже, соціальний капітал розглядається як індивідуальний ресурс, проте, 

який може повністю або частково ставати суспільним (колективним). 

Однак, незважаючи на всі переваги соціального капіталу, він може мати також 

негативні властивості. У тлумаченні П. Дасгупта соціальний капітал є приватним 

благом, однак, яке має як позитивні, так і негативні зовнішні ефекти [181]. Наприклад, 

мафія досягла злагодженості на основі певних соціальних норм44, а отже, мала дієвий 

соціальний капітал, однак це також було пов’язане безліччю негативних наслідків для 

всього суспільства. Інші форми капіталу теж можуть спричиняти негативні ефекти: 

фізичний капітал – втілюватись у гвинтівках, людський – у нових способах катування 

тощо. У цьому контексті потрібно зазначити, що закони, які обмежують створення 

багатьох соціально негативних благ, також є втіленням соціального капіталу в його 

правовій формі; вони є таким же «благом» і «товаром», як і інші форми капіталу. 

                                           
44 Злодійський закон (злодійські поняття, блатні поняття, злодійський кодекс) – це неписані правила й норми поведінки 

в злочинній спільності, що сформувався в умовах відокремлення соціальної групи злочинців в умовах протидії державі. 
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Цінність соціального капіталу, що розглядається як спільне надбання соціуму 

(його багатства), визначається його істинною користю за вирахуванням витрат. 

Йдеться про те, що такі прояви суспільної поведінки як ненависть до інших або інші 

негативні для суспільства ефекти – це витрати; вигоди – це можливості, які можна 

отримати від кооперації. Згідно із А. Портесом [244], негативними особливостями 

соціального капіталу є: закритість групи для нових учасників; підвищення витрат, 

пов’язаних із виходом із групи при умові високої інтеграції з нею; високий рівень 

контролю, що може інколи знижувати економічне зростання учасників групи. 

Натомість, Ф. Фукуяма [187], який акцентує увагу переважно на позитивних ознаках 

соціального капіталу, зазначаючи, що він може бути результатом не лише утворення 

нових соціальних зв’язків, але й результатом зниження негативного впливу існуючих 

(тобто підвищення корисності соціального капіталу). 

Соціальний капітал суспільства є дуже важливим для успішного та ефективного 

розвитку інтелектуального капіталу та інновацій. Коли йдеться про результати 

інтелектуальної праці, чітку кінцеву вигоду (результат), то досить важко 

сформулювати це в контракті. Саме тому, якщо є довіра (неформальні, гнучкі правила 

гри) – це суттєво полегшує та сприяє інноваційній діяльності. Тобто соціальний 

капітал дає змогу легше та швидше генерувати нові ідеї (не витрачаючи часу на 

протоколювання операцій), встановлювати нові економічні зв’язки, ще більше 

ущільнюючи (посилюючи) зв’язки між членами суспільства та рівень їх координації. 

Підсумовуючи все вищесказане, можна стверджувати, що соціальне багатство є 

суспільним благом, оскільки його позитивні чи негативні властивості переносяться 

на певну спільноту, хоча його формування і відбувається у сфері діяльності суб’єкта. 

Сам соціальний капітал є таким же ресурсом, як й інші види капіталів, сутність якого 

полягає у вигодах, отриманих від соціально-економічних зв’язків, членства в групі чи 

об’єднання. В умовах інтернетизації та автоматизації всіх сфер життя, соціальний 

капітал набуває нової технологічної форми, утілюючись у, так званому, «оборотному 

інформаційному капіталі». 

Він заміщує окремі проміжні функції традиційного соціального капіталу 

завдяки автоматичному процесу агрегації та обробки інформації, залишаючи перший 
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та останні етапи, а саме: 1) що споживач споживає; 2) що споживачу потрібно 

пропонувати. Оборотний інформаційний капітал – це потік цифрових даних у межах 

інформаційно-комунікаційної інфраструктури «інтернету речей» між побутовими 

пристроями чи виробничим обладнанням (споживачами та виробниками), 

сформована в реальному часі датчиками чи програмами інформація про їх 

функціонування та взаємодію з метою зростання прибутку виробника чи отримання 

інших вигод за допомогою аналізу отриманого (накопиченого) масиву даних. 

Соціальний капітал стає тісно пов’язаним з оборотним інформаційним капіталом, а в 

певних випадках, за своїми функціями, навіть ототожнюється з ним. Тобто 

зменшується безпосередня фізична комунікація між людьми – соціальний капітал 

стає менш олюднений за одночасного зростання обсягів та якості комунікації між 

системами (комп’ютерними), соціальний капітал стає все технологічним, що 

спричинено розвитком технологій автоматизації комунікацій (чат-бот) та 

інформаційно-комунікаційної інфраструктури суспільства. Споживчі та виробничі 

технології змінюються в напряму зменшення прямої та опосередкованої взаємодії 

людей між собою для мінімізації людського фактору по всьому ланцюгу формування 

вартості благ чи послуг, підвищення продуктивності та якості кінцевого продукту. 

Відповідно, переважна частка соціального капіталу у наш час формується у 

віртуальному просторі комунікаційних мереж інтернет. 

Важливою є тенденція до укрупнення та накопичення соціального капіталу у 

віртуальному просторі, в результаті агрегації інформації, основу якого заклали великі 

соціальні мережі (Facebook, Instagram, LinkedIn) та започаткування нової 

інформаційно-комунікаційної інфраструктури «інтернет речей». Наприклад, 

інформаційні ресурси «Fаcebook», «Yelp» або «Airbnb» акумулюють оборотний 

інформаційний та соціальний капітал членів суспільства, які надалі трансформуються 

компаніями у власний інтелектуальний капітал (індивідуальне соціальне багатство) 

для отримання вигоди. 

Тобто, виробник інформаційних послуг, аналізуючи величезні обсяги даних 

(оборотний інформаційний капітал) створює власний інформаційний капітал 

підприємства, який згодом прямо або опосередковано може бути монетизований. 
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Потреба в постійному оборотному інформаційному капіталі стала причиною 

формування безкоштовних у грошовому еквіваленті для споживача соціальних мереж 

(Facebook, Instagram), ринкова цінність яких визначається, переважно показником 

охоплення аудиторії, її якістю та платоспроможністю. Це дозволило не тільки 

створити можливості створення прибутку виробником таких мереж, але й також 

спростило доступ споживача до соціального капіталу суспільства. У сучасних умовах 

споживач, використовуючи певний інформаційний ресурс потенційно, може 

отримати такі ж вигоди, як і раніше, проте за менших витрат на вхід до соціальної 

групи та підтримання соціального зв’язку. 

Варто зазначити, що соціальний капітал не тільки комбінаторно узгоджуються 

з людським капіталом у процесі суспільного відтворення багатства, але також 

безпосередньо розвиває його (людський капітал). У підтвердження цього, 

Дж. Коулман зазначає, що соціальний капітал веде до створення людського капіталу 

майбутніх поколінь [176] та виводить взаємозв’язок соціального та людського 

капіталу, а отже і соціального багатства суспільства. Г. Луорі («Теорія динаміки 

різниці у доходах за расовим фактором» [225]) визначає соціальний капітал як 

сукупність ресурсів, які засновані на сімейних відносинах у межах соціальної 

організації, які сприяють когнітивному чи соціальному розвитку дитини. Тобто, 

соціальний капітал розвиває здатності людини до творчої діяльності, а отже і 

створення нових споживчих вартостей та багатства в різноманітності його форм. 

Соціальний капітал необхідно розглядати у взаємозв’язку з людиною як творцем. 

Схожої думки дотримується Х. Флеп, який визначає соціальні відносини індивіда як 

його соціальний капітал, який виступає інструментом для досягнення певних 

цілей [186]. 

Поняття «людський капітал» традиційно розуміють як знання, професійні 

навички та вміння [60, с. 12], або ресурси економічно продуктивних людських 

здібностей [117, с. 47]. За судженнями деяких науковців, людський капітал являє 

собою не вроджені, а накопичені якості людини; сформований в результаті 

інвестицій накопичених людиною запас знань, навичок, здібностей, мотивацій та 

здоров’я [105, с. 35]. Однак, на нашу думку, якщо врахувати здоров’я або вроджені 
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здібності людини (наприклад, швидка реакція), виникає проблема його 

ідентифікації лише як накопичення певного запасу властивостей індивіда як 

результату інвестицій. Людський капітал є складним комплексом набутих і 

вроджених здібностей: накопиченого запасу знань, професійного досвіду та 

навичок, здоров’я та фізичних здібностей, мобільності, мотивації та якості 

особистості. На якість та обсяг людського капіталу суспільства суттєво впливають 

витрати на освіту й навчання, обсяг інвестицій в охорону здоров’я, якість 

харчування, розвиток соціальної інфраструктури тощо. 

На рівні національної економіки людський капітал визначають як ресурси 

продуктивних здібностей людини, які обумовлені сумою всіх знань; здібності, 

навички та ноу-хау, втілені населенням країни та дисконтовані на ступінь їх 

актуальності в сучасних ринкових умовах. 

Практика, ситуації та середовище – все те, з чим людина стикається від самого 

народження, через процес соціалізації формує той спосіб, у який людина буде 

створювати та використовувати соціальний капітал й обсяг, у якому він буде 

утворюватися. Однак, якщо сам агент володіє достатніми можливостями (соціальним 

або іншими видами капіталу), він має здатність переносити свій вплив у зовнішній 

світ, змінюючи його, завдяки поширенню властивих йому норм та установок 

(формувати зовнішнє середовище). Як, наприклад, нав’язування ТНК елементів поп-

культури споживачам.  

Соціальний капітал за Ф. Фукуямою – це побічний продукт релігій, традицій, 

історичного досвіду та інших факторів [187, с. 7]. Таке трактування дає нам змогу 

зробити цінний висновок про те, що довіра, соціальні мережі та громадянське 

суспільство тощо, які асоціюються із соціальним капіталом, є епіфеноменом 

(супровідних явищ), тобто виникають унаслідок соціального капіталу, однак не 

являються ним. Це тільки підтверджує дієвість запропонованої структури 

формування соціальної форми багатства (рис. 2.7). Підсумовуючи всі концепції 

соціального капіталу, необхідно уточнити, що практика, досвід людини та історичний 

досвід суспільства лежать у самій сутності формування соціальної форми багатства, 
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одним із проявів якої є довіра, інститути, норми та правила, культурні та естетичні 

цінності, соціальні мережі тощо. 

Рис. 2.7. Взаємозв’язок людського та соціального капіталу у циклічному  

процесі формування соціальної форми багатства 

Джерело: розроблено автором 

Важливим є те, що не сама людина являє собою багатство макроекономічної 

системи. Цінність представляє саме продукт її діяльності (творчості). Однак, з іншого 

боку, будь-яка доросла людина є результатом венчурних інвестицій різних за формою 

та видами ресурсів окремими особами, групами чи інститутами. З цієї позиції кожна 

людина є уособленням багатства, потенційної цінності (накопичених або витрачених 

ресурсів). Отже, навіть людина, яка не створює своєю працею жодних економічних 

благ, певною мірою, все одно постає як джерело формування культурної та соціальної 

форми багатства, тільки завдяки своїй участі в суспільстві. Саме в цій площині 

проявляється взаємозв’язок людського та соціального капіталу у формуванні 

соціальної форми багатства сучасних макроекономічних систем. Відповідно до цього 

можливості формувати багатство в його культурній або соціальній формі 

визначаються рівнем витрат (інвестицій) у людину як потенціального творця. 
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Іншою проблемою дослідження соціальної форми багатства є неможливість 

досить точно визначити довгостроковий термін, упродовж якого він буде економічно 

доцільним. Це пов’язано як із періодом життєвого циклу професійних навичок та 

знань, так і з людиною як їх носієм, тобто періодом, впродовж якого людина може їх 

застосовувати, будучи частиною економічно активного населення країни. 

Еволюція соціальної форми багатства відбувається переважно через 

трансформації на рівні інституцій, які функціонують у суспільстві. Проте, людині 

відводиться особлива роль у формуванні соціального багатства суспільства, оскільки 

вона є одночасно головним його продуцентом та споживачем. Також важливим 

залишається розвиток мережі економічних та соціальних зв’язків у суспільстві 

(комунікаційної та інформаційної інфраструктури). Розвиток комунікаційно-

інформаційної інфраструктури (медіа, соціальних мереж, інтернет-інфраструктури) 

останнього десятиріччя створив сприятливі умови для сталого приросту соціального 

капіталу в суспільстві. Стрімкий розвиток технологій дає змогу витіснити частину 

людської праці зі сфери матеріального виробництва, залишаючи людям можливість 

генерувати багатство у його соціальній формі, що відбувається на засадах 

інституціональної інфраструктури. У сучасних умовах процес продукування 

соціальної форми багатства характеризується високою волатильністю  (мінливістю). 

Можливість на основі довіри швидко акумулювати грошові кошти для виробничої 

діяльності (краудфандінг) чи втрачати ліквідність (відтік інвесторів) цьому 

підтвердження. 

 

 

2.4. Інститути як суспільне благо та чинник синтезу складових багатства 

суспільства 

 

 

Регуляторні інститути мають особливий статус. По-перше, вони є продуктом 

людської діяльності, суспільним благом, у якому втілена цінність архітектоніки 

суспільного життя. Інститути створювались і випробовувалися людством упродовж 

усієї його історії, отже їх варто вважати багатством, яке накопичив соціум у сфері 
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своєї регуляторно-управлінської практики та практики організації суспільного життя. 

По-друге, будучи багатством, створеним у предметному полі людської діяльності, 

інститути постають ресурсом суспільного розвитку. Ресурсні властивості багатства 

проявляються як функція потенціювання прогресивної динаміки в соціумі. Від 

ефективного використання інституційного ресурсу залежить ефект, за яким 

відбувається розвиток соціуму – позитивний або негативний (стримування 

суспільного розвитку або регрес). По-третє, інститути не лише входять до складу 

сукупного багатства та ідентифікуються як один із його елементів, але й наділені 

визначальним впливом на інтеграцію його інших складників. Ефективність 

нагромадження матеріально-речового багатства в соціумі, збереження, відновлення, 

примноження природного багатства, формування людини (носія інтелектуального, 

освітнього, креативного капіталу), зростання бізнес-активності (підприємництва) 

тощо істотно зумовлені надбанням людства у сфері інституціональної практики. По-

четверте, інститути є надбанням цивілізації. Вони виникли та почали розвиватись 

одночасно з виокремленням людини з природи. Усі процеси накопичення багатства в 

сучасному соціумі та за всіма його видами обумовлені функцією синтезу, яку 

виконують інститути. Будучи однією з форм багатства, інститути також об’єднують 

інші його форми, створюючи цілісність, всередині якої виникає синергетичний ефект. 

Саме він визначає можливості подальшого розвитку суспільства. Особливістю 

інститутів є те, що їх цінність для суспільства визначається через скорочення витрат, 

на відміну від цінності інших накопичених благ, які існують у формах природного 

багатства, матеріально-речового, знань, інформації тощо – цінність яких визначається 

приростом їх кінцевого результату (збільшення відповідних благ). Інститути 

обумовлюють формування трансакційних витрат у суспільстві, а ті, що є 

ефективними, дають змогу оптимальніше розподіляти витрати між контрагентами 

при проведенні трансакцій (здійсненні угод), вирівнюючи та компенсуючи прогалини 

в механізмі поділу суспільного багатства, сприяючи його справедливому розподілу. 

Право встановлювати та використовувати інститути на власну користь розглядається 

способом ресурсного заміщення капіталу в аспекті створення та розподілу багатства, 

зумовлюючи надалі його приріст. Здатність впливових учасників ринку 
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використовувати на свою користь явище «вибору інституційної альтернативи» за 

Р. Коузом [5, с. 46], перекладаючи витрати з виробника на споживача через механізм 

міграції трансакційних витрат, є наріжним питанням, без вирішення якого 

справедливий розподіл багатства та подолання бідності стає неможливим. 

Процес розвитку макроекономічної системи обумовлений інституційним 

складником – правилами, які діють у суспільстві, відповідно до яких багатство 

створюється, розподіляється та споживається. Інститути є продуктом діяльності 

людини, її сформованого на індивідуальному рівні та агрегованого 

людського / інтелектуального капіталу. Це дає підстави розглядати їх як особливу 

форму багатства суспільства, яка є чинником синтезу інших форм багатства. 

Компонентами багатства, яке існує у формі інститутів, є політичні, соціальні, 

правові та інші чинники розвитку макроекономічних систем. Інституційний 

складник багатства включає в себе певні соціально-економічні інституційні 

детермінанти, зокрема: економічні, політичні, соціально-культурні, культурно-

історичні, етнічні, географічні тощо. Провідна функція інститутів відповідає 

принципу синтезу через їх здатність продуктивно виконувати в системі 

інфраструктури роль зв’язків за різними сферами й галузями суспільства (роль 

засобу організації системи та управління нею). Відповідно до певних правил 

відбувається регулювання економічної поведінки суб’єктів та їх діяльності в 

суспільстві, що прямо або опосередковано позначається на матеріально-речовій, 

вартісній та соціальній формах багатства. Інститути опосередковують усі соціально-

економічні процеси, які відбуваються в макроекономічній системі (динамізують або 

гальмують їх). Також важливим є вплив інститутів на трансакційні витрати, оскільки 

їх рівень є показником розвитку всього суспільства, добробуту в країні. Саме тому, 

об’єктом дослідження сучасної економічної думки є інституції (мотиви поведінки, 

способи мислення, традиції, звички тощо) та інститути (сім’я, держава, монополія, 

профсоюзи тощо). 

Особлива значущість інститутів у формуванні багатства соціуму полягає в 

створенні умов, за яких реалізуються права власності. Важливість їх дослідження 

полягає в тому, що права власності рухаються в межах макроекономічної системи 
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окремо від матеріального чи нематеріального об’єкта. Вони також розглядаються як 

окрема (нематеріальна) форма уособлення багатства. Прикладом є ф’ючерси та 

опціони, які є тими самими правами власності та рухаються в економічній системі 

відокремлено від матеріального об’єкта, хоча й пов’язані з ним. У процесі їх руху 

трансакційні витрати проявляються як витрати на здійснення певних 

трансакцій (угод). 

Якість інститутів визначається такими показниками: право голосу та 

підзвітність, політична стабільність та відсутність насильства, ефективність 

управління, якість регулювання, законність, боротьба з корупцією [117, с. 49]. 

Важливо розділяти інститути на ті, що ефективні з позиції економічного чи 

соціального розвитку макроекономічної системи та ті, які несуть користь лише для 

окремих груп (членів) соціуму і є неефективними з позиції суспільства загалом. Для 

унаочнення нами було розроблена класифікація інститутів за ступенем їх 

ефективності для суспільства та окремих груп членів соціуму. Вона залежить від того, 

до якого типу належать названі інститути – формального або неформального. 

Кожен із наведених у класифікації інститутів є відображенням соціально-

економічної структури суспільства. Формування та функціонування будь-якого 

інституту зумовлено ефектом відштовхування та притягання. Ефект відштовхування 

змушує економічних агентів відмовитися від певного інституту через невідповідність 

його властивостей до споживчих потреб людини або групи. Коли він виникає, 

суспільство змушене шукати альтернативу такому інституту чи формувати новий. 

Ефект притягання полягає в концентрації, згуртуванні навколо себе економічних 

агентів, завдяки своїй вигоді та потенціалу (орієнтованого на перспективу). Отже, 

відбувається міграція – рух від неефективних до ефективних інститутів у суспільстві. 

На практиці це виражається в постійній конкурентній боротьбі ідей, правил між 

собою, державним апаратом і групами населення, рівнем влади та ресурсів їх 

учасників. Якщо взяти до уваги наведену типологію інститутів, стає очевидним, що 

роль у економічному розвитку макроекономічної системи є різною. Наприклад, за 

домінування в суспільстві таких типів інститутів як Ф3, Н3 економічний розвиток 

буде здійснюватися через механізм концентрації капіталів у окремих груп та високої 
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вірогідності утворення олігархії в суспільстві. Відповідно, домінування інститутів 

типу Ф4, Н4 є демократичнішим і соціально значущим. Такі інститути сприяють 

рівномірному розподілу багатства макроекономічної системи в суспільстві, однак, 

можуть гальмувати процес економічного розвитку в економічно нерозвинутих 

країнах, оскільки не дають змогу виробникам максимально швидко сформувати 

первинний виробничий або фінансовий капітал. Найбільш пріоритетними з позиції 

сталого економічного розвитку є інститути типу Ф1 та Н1, оскільки повністю можуть 

задовольнити інтереси всіх членів суспільства. Це ідеальна інституціональна модель 

розвитку суспільства, але шанс на те, що вона буде дійсно реалізована, є 

маловірогідним (табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 

Класифікація інститутів за критерієм їх ефективності для функціонування та 

розвитку суспільства 

Формальні інститути Неформальні інститути 

Ф1 – формальні інститути, що є ефективними для 

всього суспільства; 

Н1 – неформальні інститути, що є ефективними 

для всього суспільства; 

Ф2 – формальні інститути, що є неефективними 

для всього суспільства; 

Н2 – неформальні інститути, що є 

неефективними для всього суспільства; 

Ф3 – формальні інститути, що є ефективними для 

окремих груп осіб, але не є ефективними для 

суспільства в цілому; 

Н3 – неформальні інститути, що є ефективними 

для окремих груп осіб, але не є ефективними для 

суспільства в цілому; 

Ф4 – формальні інститути, що є не ефективними 

для окремих груп населення, однак ефективними 

для суспільства; 

Н4 – неформальні інститути, що є не 

ефективними для окремих груп населення, однак 

ефективними для суспільства; 

Ф5 – формальні інститути, які не несуть вигоду, 

ані суспільству, ані окремим групам впливу 

(ірраціональні за своїм існуванням інститути, 

можливі як тимчасове явище). 

Н5 – неформальні інститути, які не несуть 

вигоду, ані суспільству, ані окремим групам 

впливу (ірраціональні за своїм існуванням 

інститути, можливі як тимчасове явище). 

Джерело: розроблено автором 

Розроблена у 50-х роках минулого століття американським економістом 

А. Алчіаном «еволюційна гіпотеза» [163] полягала в тому, що всі країни 

розвиваються дуже схоже, однак, перебувають на різних етапах (фазах) розвитку. Як 

зазначає А. Аузан [2], сутність цієї гіпотези полягає в тому, що наслідком поширення 

ефективних інститутів є зближення різних типів соціально-економічних устроїв. 

Інакше кажучи, країни мають ставати все більш схожими одна на одну. 

Однак, у дійсності ефективні інститути не завжди витісняють неефективні через 

те, що їх існування, обумовлено вигодою для певних груп населення. Теорія 

опортунізму (О. Вільямсон) пояснює це тим, що людині може бути властива 
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егоїстична поведінка, хитра, підступна та вмотивована своїми інтересами. Утворення 

та заміщення інститутів суспільства відбувається на засадах боротьби інтересів, 

попиту та пропозиції певних установок, правил у суспільстві. 

Стабільність та можливість (або неможливість) витіснення (зміни) 

неефективного інституту ефективним залежить від ступеня влади в руках кожного з 

учасників інституціонального процесу. Саме це подовжує збереження неефективних 

для суспільства (але вигідних для певних груп суб’єктів) інститутів. Опортуністична 

поведінка економічних агентів є природною реакцією на зберігання їх вигідної 

позиції в суспільстві «знайшли своє місце в житті», яке вони зайняли за історично 

складеної структури інститутів. Як приклад, в Україні олігархи мають можливість 

лобіювати зберігання наявних чи впровадження нових вигідних для них, проте 

неефективних для всього суспільства, законодавчих актів, сприяючи формуванню 

неформальних інститутів із таргетованою вигодою (для окремих осіб чи груп). 

Здебільшого, це призводить до пауперизації більшої частини соціуму внаслідок 

несправедливого розподілу багатства, зменшуючи сукупний потенціал розвитку 

певної соціальної системи. Відбувається концентрація багатства, яка локально тяжіє 

до тих представників соціуму, котрі мають змогу встановлювати свої норми, 

стратегії, правила, формальні та неформальні інститути. Традиційно, саме мінімізація 

негативного впливу опортуністичної поведінки на соціально-економічний розвиток 

країни, становить сутність політики деолігархізації суспільства. Проте, інколи така 

стратегія може призвести до деструктивних наслідків, оскільки, вона спрямована 

переважно на збіднення багатих, а не на формування механізму справедливого 

розподілу багатства і є ймовірніше формою боротьби еліт за владу, ніж способом 

зростання добробуту суспільства та кожного його члена. 

На практиці повне усунення трансакційних витрат у суспільстві є неможливим, 

оскільки це означає повну відсутність будь-яких правил, що регулюють проведення 

трансакцій (операцій, угод). Можливим стає лише їх зменшення чи міграція, коли 

частка витрат переміщується з однієї сфери в іншу. Міграція трансакційних витрат є 

результатом пошуку суб’єктами економічної діяльності найменш витратних варіантів 

проведення трансакцій. Це дає змогу знайти найбільш ефективний механізм 
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проведення певної економічної операції та ведення економічної діяльності. Цей 

процес підпорядковується інститутам (законам, формальним та неформальним 

правилам), які діють у суспільстві. Однак, така практика може бути використана для 

стимулювання економічної діяльності в певній галузі чи сфері економіки лише в 

короткостроковій перспективі, прикладом чого є преференції, компенсації тощо. У 

довгостроковій перспективі це зазвичай призводить до негативних наслідків. 

Прикладом є, так звана, «ресурсна голка» або «ресурсне прокляття». 

Важлива роль у цьому процесі відводиться адміністративному інституту, який 

є механізмом впливу, відповідно до якого можливо підвищувати або знижувати, 

консолідувати або перекладати на споживача трансакційні витрати. 

Адміністративний інститут може поставати як благом, за умови його ефективного 

застосування, так і створювати бар’єри для розвитку економіки країни. Наприклад, 

адміністративний ресурс може використовуватися впливовими учасниками ринку для 

оптимізації їх трансакційних витрат, стаючи джерелом зростання їх 

персоніфікованого багатства, зазвичай, корупційного походження. Оптимізація 

адміністративного інституту полягає в спрощенні адміністративних обмежень і дає 

змогу підвищити ефективність суспільного відтворення, стаючи додатковим 

механізмом для стимулювання економічного розвитку країни та примноження його 

багатства. 

Економічний розвиток країни є істотно залежним від балансування впливу на 

економічне життя формальних та неформальних інститутів та їх боротьби між собою 

у сферах, де перетинаються інтереси впливових суб’єктів економічних відносин. Це 

може як зумовлювати розвиток, так і гальмувати його. Проблема економічного 

розвитку макроекономічних систем через інституції полягає в тому, що інколи 

важелів впливу у формальних інститутів недостатньо для того, щоб сформувати нові 

точки економічного зростання в суспільстві. Таке явище спричинене тим, що 

ефективні інститути не завжди стають домінуючими в суспільстві, а неможливість 

витіснити неефективний інститут зумовлена високим рівнем влади його учасників. 

Причиною утворення нових інститутів є низька ефективність наявних, їх 

невідповідність суспільним потребам. Отже, утворюються нові неформальні 
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інститути з вищою ефективністю або таргетованою вигодою (для певних груп). 

Застосування теорії гри до інституціональної поведінки її учасників на прикладі 

«дилеми в’язня» М. Дрешера дає змогу прослідкувати негативний вплив підтримки 

неефективних інститутів, коли отримання вигоди від зберігання та використання 

неефективного інституту призводить до зменшення загальної вигоди всіх членів 

макроекономічної системи. Відповідно до рівноваги Неша, кожен учасник не може 

збільшити свій виграш, змінивши свою стратегію, якщо інші учасники не змінюють 

свою. З цієї позиції для того, щоб ефективні інститути витіснили неефективні, 

потрібно, щоб ті представники соціуму, у власності яких сконцентровано чималий 

обсяг багатств, завдяки якому вони підтримують функціонуючий, проте 

неефективний із позиції розвитку суспільства інститут, змінили свою стратегію на 

альтруїстичну, відмовившись від вигоди, яку вони отримують від нього. 

Продовжуючи думку щодо переходу від неефективних до ефективних 

інститутів, необхідно зазначити важливість довгострокової (багатоходової) стратегії 

суб’єктів, у яких сконцентровані великі обсяги багатства, на противагу одноходовій 

стратегії економічної поведінки. Вона полягає в тому, що цей егоїстичний вибір є 

вигідним для індивіда, однак збитковим, коли йдеться про розвиток суспільства 

загалом. Вигоди в довгостроковій стратегії мають суттєво перевищувати вигоди в 

короткостроковій. Отже, реформування інституційної інфраструктури суспільства 

залежить від потенційної вигоди та ризиків у багатоходовій системі рішень. 

Важливим є те, що вигода для розвитку макроекономічної системи обумовлена 

здатністю інститутів зменшувати поріг формування вартості нового багатства через 

зменшення рівня трансакційних витрат у суспільстві, у такий спосіб, забезпечуючи 

координаційний ефект. Цей ефект проявляється в довгостроковому інтервалі часу. 

Важливість зменшення рівня трансакційних витрат полягає в тому, що це сприяє 

збільшенню суспільного багатства за умови ефективного функціонування створених 

у соціумі інститутів та ризику зменшення багатства за умов їх дисфункції. 

Досліджуючи роль інститутів у формуванні всіх видів багатства суспільства, 

варто зазначити, що опортунізм (конфронтація в поведінці суб’єктів) можливо 

ідентифікувати як стимул конкурентної боротьби та фактор розвитку інституційного 
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середовища, так і як чинник, що гальмує економічний розвиток країни. Протистояння 

інститутів може стати запорукою витіснення неефективних або слабких (зі слабким 

координаційним ефектом) інститутів, що дає змогу проводити економічні операції з 

меншими трансакційними витратами. Досить важко встановити потенційну вигоду 

від заміщення неефективного інституту зі сталим координаційним ефектом, новим 

ефективнішим інститутом, але координаційний ефект якого є недостатньо 

вираженим. Вигода від координаційного ефекту пов’язана з кількістю учасників 

певної групи (інституту), зі зростанням яких зростає і вигода. 

Коли йдеться про примноження багатства суспільством, важливими є інститути 

права, що представлені в соціумі як сукупність бар’єрів, обмежень та трансакційних 

витрат, які несуть усі члени групи, на яку поширюються та впливає певний 

законодавчий акт. З розвитком економічної думки, виокремилась економічна теорія 

права, яка почала розглядати економічне, податкове, митне, цивільне та кримінальне 

право в контексті його впливу на функціонування економіки країни. Це дає змогу 

скорегувати її напрям розвитку суспільства, стимулюючи позитивні та засуджуючи 

негативні види діяльності, що призводять до розвитку або деградації всього 

суспільства. Особливо важливим його роль є тоді, коли йдеться про локальну 

концентрацію багатства у тих представників суспільства, у володінні яких 

сконцентровано чималий обсяг влади (олігархія). Інститути права є тим механізмом, 

який дає змогу коригувати процес продукування та перерозподілу суспільного 

багатства. На підтвердження цього, можна навести теорію «економіки злочину та 

покарання» (Г. Беккер). Відповідно до неї, навіть злочинна діяльність може 

розглядатись як особливий вид економічної діяльності на ринку, де на неї є попит та 

пропозиції. Вибір актором такої діяльності відбувається на засадах раціональності, 

через порівняльну очікувану вигоду витрат (взяття під варту, арешт, штраф тощо) за 

індивідуальної суб’єктивної оцінки ризику бути покараним [166]. Саме тому для 

довгострокового розвитку суспільства важливим є неупередженість (не 

скомпрометованість) інституту права – непохитність верховенства права в країні. 

Проте через те, що їх вплив на економічне та соціальне життя суспільства є 

непрямим та різноспрямованим, неможливо точно оцінити їх роль у зростанні 
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добробуту суспільства. Залежно від інституційних комбінацій, інститут може 

проявляти себе по-різному в різних економічних системах. І хоча світова практика 

імпорту інститутів переважно є позитивною, оскільки дає змогу суттєво скоротити 

трансформаційний період (перехідні процеси) певної макроекономічної системи, 

взявши за основу досвід формування ефективних інститутів інших країн, який 

формувався століттями. Однак, важко однозначно визначити, який наслідок 

спричинить його імпортування – будуть сформовані нові або зруйнуються наявні 

точки економічного зростання. Функціонування окремих інститутів обумовлено 

певною основою, без якої їх ефективне функціонування є неможливим, що спричиняє 

певні труднощі для їх імпорту. Саме тому важливим є створення проміжних 

(перехідних) інституційних формувань, груп, взаємопов’язаних та функціонуючих 

інститутів, хоча й не завжди ефективних у певний проміжок часу, проте, які дають 

змогу компенсувати (мінімізувати) кардинальні соціально-економічні «перекоси» в 

житті суспільства у процесі формування ефективніших соціальних та економічних 

зв’язків у суспільстві, руйнування старих неефективних або деструктивних. 

Позитивним прикладом є реформування економіки Китаю, який дав змогу поступово 

й майже «безболісно» перейти від планової економіки до економіки капіталістичного 

типу, наростити запас та темпи приросту багатства, створити умови для науково-

технічного розвитку країни. 

Як слушно зазначає Ф. Фукуяма [188], роль держави в створенні соціального 

капіталу суспільства є особливо важливою. Сфера, у якій вона має найбільше важелів 

впливу та можливостей його створювати, є освіта. Освітні установи не просто 

передають інтелектуальний та формують людський капітал суспільства, а і впливають 

на формування соціального капіталу, завдяки встановленню та поширенню власних 

правил та норм. Державний апарат сприяє створенню соціального багатства за 

допомогою ефективного надання суспільних благ, як наприклад, прав власності чи 

громадської безпеки. Стабільні та безпечні умови для соціально-економічної 

взаємодії в середні суспільства, які призводять до дотримання майнових прав, 

вірогідно сприятимуть зростанню довіри в суспільстві, пришвидшуючи економічне 

зростання. Поза межами компетенції держави є принаймні два додаткових джерела 
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соціального багатства: 1) релігія, яка історично може бути одним із найбільш 

важливих джерел культури та залишатися нею в майбутньому; 2) глобалізація, яка є 

джерелом не тільки капіталу, але й ідей та культури. Наприклад, завоювання території 

римлянами принесло не тільки зміну традицій, але й нові норми – право, конституцію 

та демократію. 

Зберігання культурних відмінностей з одночасним збільшенням економічного 

розриву між економіками світу, дає змогу нам зробити висновок про те, що 

поведінкові та культурно-етичні особливості соціуму можуть визначати не лише 

формування його інститутів, а й напрям його економічного зростання та розвитку 

суспільства. Дискусійним є питання про те, чи впливають соціокультурні, етичні та 

етнічні особливості соціуму, через призму яких, економічні агенти формують свою 

соціально-економічну поведінку, на рівень його добробуту [129]. Дотримуючись ідеї 

ідеалізації45, людина покладає власне світосприйняття в характер соціально-

економічних відносин, яке може уособлювати в собі всі культурні форми соціумі 

(втіленні в знаряддях праці, мові, ритуалах, символах, техніці чи культурі). 

Наприклад, Р. Інґлегарт у творах «Тиха революція» [220] та «Культурний зсув у 

розвиненому індустріальному суспільстві» [219] виявив неабияку відмінність у 

цінностях у суспільства, яка спостерігається при поступовій зміні поколінь. 

Досліджуючи зміни у сферах релігії, ставленні до сімейних цінностей, політичних 

конфліктів, ступінь мотивації населення тощо, ним було зроблено висновок про те, 

що зміни в цінностях населення мають суттєвий наслідковий вплив для політичного 

та економічного життя майбутніх періодів. У спільній праці К. Вельзела та 

Р. Інґлегарта та «Модернізація, культурні зміни та демократія» [221] зазначається, що 

основні цінності суспільства змінюються у такий спосіб, щоб вплинути на політичну, 

економічну, релігійну поведінку, а також показує, що масові цінності відіграють 

важливу роль у становленні та розквіті демократичних інститутів, проте, на нашу 

думку, такий вплив поширюється на формування будь-яких інститутів взагалі. Саме 

тому важливим стає виявлення культурного сенсу суспільства. Культурний сенс – це 

                                           
45 Докладніше про особливості «ідеалізації багатства» див. 91 с. та 76-81 с. (особливості формування багатства так би 

мовити «віртуальним чином»). 
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вироблена історичним досвідом інформація, за допомогою якої певне співтовариство 

людей, створює свій спосіб життя й культуру, осягає і розуміє навколишній світ та 

своє призначення в ньому [135]. Виявивши культурний сенс, ми можемо виділити 

культурні патерни або культурні теми певного суспільства та їх вплив на 

продукування багатств будь-якою макроекономічною системою. Культурний паттерн 

або культурні теми є структурними образами культури, стереотипами поведінки, які 

склались у межах певної культури; стійка конфігурація зв’язків людей один з 

одним [68]. 

Будь-яка культура формується навколо якоїсь теми, яка домінує для певного 

соціуму. Це означає, що культурний паттерн в одній країні може суттєво відрізнятися 

від іншої. Наприклад, деякі соціуми сформовані (обертаються) навколо таких тем як 

соціальна відповідальність та рівність, що на практиці втілюється в соціально-

орієнтованій ринковій економіці (Скандинавська або Шведська модель – Норвегія, 

Фінляндія, Швеція, Данія та Ісландія), водночас як інші – навколо особистої 

відповідальності та грошового успіху (американська модель – США), військової 

доблесті та влади (Росія, КНДР) тощо. Це накладає свій відбиток на економічні 

результати суспільства та мотиви його членів, впливаючи на процес розподілу 

суспільного багатства. Проблема культурно-етичного компоненту, проявляться як 

проблема людського, що знаходить опредметнення в матеріальному вимірі – 

матеріальному та нематеріальному багатстві. Насамперед, їх зв’язок міститься у 

предметному полі етичного виправдання або засудження багатства, відображаючи 

дію суспільних інститутів та є причиною того, чому саме ці, а не інші, інститути 

закріпилися та функціонують у країні.  

Крім позитивних властивостей, гіперболічне етичне виправдання бажання 

примножувати та зберігати багатство будь-якими методами має і негативні аспекти, 

оскільки призводить до суттєвого зростання трансакційних витрат у певних типах 

суспільств. Наприклад, надмірна вирубка лісів, виснаження ґрунтів, забруднене 

середовище чи зростання недовіри в суспільстві внаслідок недоброчесної 

підприємницької діяльності може обернутися втратами для всього суспільства. 

Розвиток інформаційно-комунікаційної інфраструктури створив умови, що 
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динамізують процеси еволюції культурно-етичних цінностей та їх перетікання від 

одного соціуму до іншого. Наочним прикладом успішного, проте, недоброчесного 

використання вигоди від світового розвитку способів комунікацій є пропагандистська 

спрямованість певних країн чи організацій (Ісламська держава, Росія тощо). Саме 

тому, цьому компоненту відводиться особлива роль у дослідженні економічного 

розвитку сучасних макроекономічних систем. 

Поряд з економічними і правовими інститутами важливим для суспільства є 

політичний інститут, відповідно до якого регулюється процес суспільного 

відтворення багатства. Варто зазначити, що для України рівень впливу політичного 

інституту на економічне та соціальне життя суспільства є надзвичайно високим. 

Особливістю політичного інституту є його здатність утворювати чи дисконтувати вже 

наявний соціальний капітал (соціальне багатство країни) як у середині країни, так і на 

міжнародній арені. Наприклад, за часів президентства В. Януковича, міжнародний 

соціальний капітал України суттєво зменшився, оскільки, більшість політичних 

лідерів інших країн «цурались» розвитку дипломатичних зв’язків з Україною, 

передусім через політичний чинник. Дисконтування соціального капіталу 

трактується нами як зростання недовіри до уряду чи опортуністичного руху в 

середині суспільства, наприклад, використання законотворцями політичних рішень 

для власного збагачення. Для більшості країн із розвинутими формальними, проте, 

неефективними інститутами, політичний інститут стає фактором, згідно з яким 

коригується весь процес суспільного відтворення (виробництво багатства, його 

розподіл і споживання). Показовим є приклад, коли політичні рішення впливають на 

очікування ринку, збільшуючи або зменшуючи його капіталізацію чи вартість 

окремих компаній.  

У підтвердження цього можна навести сформовану Т. Еггертсоном 

«узагальнену теорію Коуза», зміст якої полягає в тому, що економічне зростання та 

розвиток країни не залежить від типу чинного уряду (політичного складника), однак 

тільки тоді, коли трансакційні витрати в економічній та політичній сфері дорівнюють 

нулю (відсутні). Проте, якщо трансакційні витрати є більшими за нуль, то розподіл 

влади всередині країни та інституційна структура її законодавчих установ є 
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важливими факторами її розвитку [184, с. 248]. За відсутності трансакційних витрат 

оптимум Парето складався би завжди й всюди і будь-який старий інститут можливо 

було легко б змінити на новий, ефективніший. У цьому разі, технічний прогрес та 

накопичення капіталу (фізичного та людського) забезпечувало б автоматичне та 

всеохопне економічне зростання та розвиток. Проте трансакційні витрати завжди 

позитивні, що спричинено, обмеженою раціональністю та опортунізмом 

(егоїстичною, не завжди чесною та порядною поведінкою) таких груп у соціумі. 

Тобто, неможливо досягнути оптимуму Парето (ідеальних правил гри), а отже, й 

політичний чинник (політичні інститути) завжди буде відігравати важливу роль у 

процесі розвитку будь-якої макроекономічної системи. 

В Україні бізнес не тільки підпорядковується політикуму, але й політикум 

контролюється суб’єктами соціуму з «великими капіталами» (бізнесом). У сучасних 

умовах, в Україні чітко спостерігається зрощення бізнесу і влади. Великий бізнес як 

координує свою економічну діяльність згідно з політичним фактором та 

правоохоронними органами влади (Служби безпеки України), так і впливає на 

політикум в країні. На мікрорівні виробники та споживачі приймають рішення про 

виробництво чи споживання, базуючись на очікуваннях функціонування політичних 

інститутів. Проте, для країн, функціонування яких обумовлене переважно 

неформальними інститутами, роль політичного чинника дещо знижена або повністю 

нівелюється. 

Виникнення корупції в країні є результатом неефективності функціонування 

державних інститутів, що пов’язане з високим рівнем трансакційних витрат, 

бар'єрами й обмеженням ведення економічної діяльності. Отже, у суспільстві 

виникають неформальні економічні відносини (тіньова економіка). Цей механізм 

працює на зниження трансакційних витрат певних економічних агентів чи груп. 

Схожої думки дотримується Е. де Сото. Ним було зазначено, що така ситуація може 

створювати дві паралельні економіки – законну та тіньову. Вигоди від правової 

системи та глобалізації переважно отримує невелика частка соціуму – його еліта 

(олігархи). Водночас більша частина підприємців опиняється в «порочному колі» 

бідності, що перетворює їх активи, за визначенням Е. де Сото, у «мертвий капітал, що 
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знемагає в тіні закону» [213]. Для того, щоб зберегти та примножити свої багатства, 

вони починають встановлювати власні правила та норми з усіма наслідками, що 

випливають із цього – створюють нові соціальні, політичні та економічні проблеми. 

Саме тому тіньова економіка дає змогу компенсувати неефективний розподіл 

багатства в суспільстві у випадку, якщо державні інституції є скомпрометованими, 

хоча, інколи це може мати і деструктивний характер. Вирішення цієї проблеми 

потрібно шукати в узгодженні правої системи (законодавства) з інтересами малого й 

середнього бізнесу. Слушним є зауваження Е. де Сото щодо того, що неможливість 

або складність розвитку країни спричинена розривом між формальними та 

неформальними інститутами, внаслідок якого відбувається боротьба зацікавлених 

домінуючих груп. Вирішенням цієї проблеми є максимальне зближення 

неформальних інститутів із формальними, знаходження компромісів між ними. З 

огляду на це, потрібно виявити найефективніші неформальні інститути, їх учасників 

та реінтегрувати їх у формальні інститути, у такий спосіб зменшивши їх влив. 

Згідно з теорією Д. Норта, яка виникла  в результаті спостереження за 

розвитком техніки, на основі статті «Кліо та економічна теорія QWERTY» Д. Пола 

[182], країни, які, незважаючи на свої спроби стати розвинутими, припустилися 

помилки інституційного вибору на початку свого становлення. Таке положення чітко 

узгоджується з проблемою залежності траєкторії від минулого вибору», «проблемою 

інерції» або «проблемою колії», яка була запропонована Б. Артуром. Якщо перенести 

цей принцип на правовий інститут, то законодавчі акти, які містять у собі хибні з 

позиції розвитку положення, що були допущені на безкорисній основі (випадкові, 

через некомпетентність) чи персоніфікованої вигоди (невипадкові, лобіювання 

окремими групами для отримання персональної вигоди), створюють бар’єр для 

більшості підприємців та їх капіталу щодо прийняття ними повноцінної участі у 

розвитку суспільства. Згідно із Д. Макклоскі [230] саме здатність вільно вести 

підприємницьку діяльність у поєднанні з лібералізацією була важливою умовою, 

однією із причин стрімкого зростання світового багатства впродовж останніх століть. 

Наочним є приклад трудової міграції та міграція капіталів до країн, у яких створено 
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сприятливе для підприємства та науково-технічної інноваційної діяльності 

законодавство та умови. 

Інституційна інфраструктура країни розглядається як засіб нагромадження 

багатства за умови, що функціонування такої інфраструктури оптимізоване, 

відповідно до інтересів розвитку суспільства. Досліджуючи зв’язок багатства 

сучасної макроекономічної системи з особливостями затвердження в суспільстві 

інституційної інфраструктури, необхідно відзначити доцільність застосування 

експериментальних методів математичного та статистичного моделювання. 

Відсутність подібних розрахунків стала причиною поглибленого дослідження 

взаємозв’язку між широтою й якістю інституційної інфраструктури та багатством 

сучасних макроекономічних систем. 

На нашу думку, існує помітний стохастичний зв’язок між корумпованістю 

державного управління та формуванням багатства сучасних макроекономічних 

систем. Високий рівень корумпованості розглядається як показник недієвості 

формального інституційного середовища в країні, низької ефективності 

інституціональної інфраструктури, а подолання корупції – як шлях до зростання 

багатства в суспільстві. Для доведення існування такого зв’язку та вивчення його 

напряму й тісноти, за факторну ознаку нами обрано показник індексу сприйняття 

корупції, виражений у відсотках. Індекс сприйняття корупції «Corruption Perception 

Index» або «CPI» є щорічним показником, що розраховується з 1995 року 

організацією «Transparency International» і базується на оцінках аналітиків, 

опитуванні підприємців та громадської думки. Розрахунок «Індексу сприйняття 

корупції» здійснюється на підставі 13 показників, отриманих від 10 авторитетних та 

незалежних організацій, таких як: Африканський Банк Розвитку, Азіатський Банк 

Розвитку, Фонд Bertelsmann, Economist Intelligence Unit, Freedom House, Global 

Insight, Міжнародний інститут управлінського розвитку (International Institute for 

Management Development, IMD), Political and Economic Risk Consultancy, 

Всесвітнього Економічного Форуму та Світового Банку. Показник СPI визначає 

корупцію як зловживання державною владою для отримання особистої вигоди 

державними службовцями та політичними діячами [179, с. 1–2]. Індекс 
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вираховується в процентах від 0 до 100 % – відповідно від повного сприйняття 

корупції до повного її відторгнення. 

За показник, який характеризує результативну ознаку, нами обрано обсяг 

ВВП за ПКС у міжнародних доларах на одну особу за 161 країною світу, з огляду 

на те, що корупція є, імовірно більшою, ніж менший обсяг ВВП за ПКС у міжн. 

дол. в країні. 

Форму аналітичного вираження зв’язку ми підбирали за допомогою 

кореляційного поля (рис. 2.8). Візуально точки на кореляційному полі варіюють 

навколо прямої. Отже, апроксимація зв’язку між названими показниками відповідає 

лінійній функції. 

 

Рис. 2.8. Кореляційне поле, яке характеризує стохастичну залежність  

душового обсягу ВВП за ПКС від індексу сприйняття корупції, 2015 р. 
Джерело: розроблено автором на основі (Додаток Г; Д) 

Для визначення лінійного коефіцієнта кореляції, розрахункового F-критерію 

Фішера й параметрів лінійного рівняння регресії, нами виконано допоміжні 

обчислення (Додаток Е. 1; Е. 2): 

• лінійний коефіцієнт кореляції для оцінки тісноти зв’язку (1): 
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Індекс сприйняття корупції для країн світу за 2015 р., %

(1) 
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𝑟 =
𝑥𝑦 − 𝑥𝑦

𝜎х𝜎у
  

• середньоквадратичні відхилення 𝜎х і 𝜎у (2; 3): 

𝜎𝑥 = √𝑥2 − (𝑥)2  

𝜎𝑦 = √𝑦2 − (𝑦)2 ; 

𝜎𝑥 = √22,8061 − (43,4286)2 ; 

𝜎𝑥 = 0,198637328 ; 

𝜎у = √820913823,8 − (19586,72174)2 ; 

𝜎у = 20911,1 ; 

• лінійний коефіцієнт кореляції становить: 

𝑟 =
1164376,205 − 43,4285714 ∙ 19586,72174

19,8637328 ∙ 20911,10125
 ; 

𝑟 = 0,755353 . 

Згідно зі шкалою стандартних значень кореляційного відношення, якщо 

0,7< r ≤ 0,9, то зв’язок вважається тісним. Отже, лінійний зв’язок між показниками 

ВВП за ПКС в міжн. дол. на одну особу та індексом сприйняття корупції в країні є 

прямим, оскільки лінійний коефіцієнт кореляції позитивний і тіснота цього зв’язку 

оцінюється як висока. Очевидно, зменшення корумпованості влади, яке виражається 

в збільшенні значення індексу сприйняття корупції, призводить до зростання 

показника душового ВВП за ПКС у міжн. дол. Отже, внаслідок цього, відбувається 

зростання багатства та підвищення добробуту суспільства. 

За нашими обчисленнями можна твердити, що на 57 % ((0,755353)²·100) 

різниця в обсягах ВВП за ПКС у міжн. дол. на одну особу між країнами світу 

пов’язана з тим, як суспільством сприймається корупція (43 % факторного впливу 

зумовлено іншими причинами). 

Для доведення невипадкового зв’язку, нами обчислено розрахунковий F-

критерій Фішера (4), який становить 212,6: 

(2) 

(3) 
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Fрозрах =
r2

1 − r2
∙

n − m

m − 1
 ; 

Fрозрах =
(0,755352943)2

1 − (0,755352943)2
∙

161 − 2

2 − 1
 ; 

Fрозрах = 212,5765659 . 

Оскільки розрахунковий F-критерій Фішера більший, ніж його табличне 

критичне значення, знайдене для рівня істотності α = 0,05 (Fкрит.=3,89), то з 

імовірністю помилки не більше 5 % зв’язок визнається невипадковим. Отже, існують 

усі підстави стверджувати, що ступінь сприйняття корупції в країні істотно впливає 

на рівень ВВП за ПКС. 

Факт того, що зв’язок є істотним, дає змогу поглибити його аналіз: 

• вид лінійного рівняння (5): 

у̂ = а + 𝑏𝑥  

• значення параметру b (6): 

b = r
σy

σx
 ; 

 

𝑏 = 0,755352943
20911,10125

19,8637328
 ; 

𝑏 = 795,18 .  

• значення параметру 𝑎 (7): 

{
𝑎𝑛 + 𝑏 ∑ 𝑥 =  ∑ 𝑦

𝑎 ∑ 𝑥 + 𝑏 ∑ 𝑥2 = ∑ 𝑥𝑦
 ; 

 

𝑎 =
3153462,2 − 6992 ∙ 795,1809491

161
 ; 

𝑎 = −14946,85091 ; 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 
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• рівняння регресії: 

ух̂ = −14946,85091 + 795,18𝑥 . 

Отже, при збільшенні значення індексу сприйняття корупції на 1 відсотковий 

пункт, обсяг ВВП за ПКС на одну особу в середньому зростає на 795,18 міжн. дол. 

Зміну душового ВВП за ПКС у залежності від зміни індексу сприйняття корупції, 

можна оцінити й у відсотках. Для цього нами обчислено теоретичний коефіцієнт 

еластичності (Ке) (8,9): 

Ке = 𝑏
𝑥

𝑦
 ; 

або 

Ке = 𝑏
∑ 𝑥

∑ 𝑦
 ; 

Ке  = 795,18 (
43,4285714

19586,72174
) ; 

Ке  = 1,76 ; 

Теоретичний коефіцієнт еластичності свідчить про досить еластичний зв’язок 

між показниками. Якби в Україні стан корумпованості вдалося зменшити й довести 

CPI хоча б до 40 % (порівняно з фактичним показником 27 %), то душовий ВВП за 

ПКС в умовних одиницях міжнародних дол. США теоретично міг би зрости до 16860 

міжн. дол. (від 7986,96 у 2015 р.): 

�̂�𝑥=40% = −14946,85091 + 795,18 ∙ 40 ; 

�̂�𝑥=40% = 16860,387 ; 

Отже, лінійне зростання індексу сприйняття корупції супроводжується 

зростанням ВВП країни за ПКС у міжн. дол. Зменшення рівня корумпованості в країні 

призводить до зростання її багатства та підвищення добробуту суспільства. 

Відповідно, подолання корупції в суспільстві є шляхом до зростання багатства 

суспільства та його економічного розвитку. 

 

(8) 

(9) 
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Висновки до розділу 2 

 

Автором було досліджено матеріально-речову, вартісну та соціальну форми 

багатства. Окрему увагу приділено інститутам як особливому чиннику, який впливає 

на синтез усіх інших форм багатства. В результаті дослідження особливостей 

формування потенціалу сучасних макросистем за складовими (формами) багатства 

отримано наступні результати. 

1. Досліджено сутність багатства з двох позицій: 1) з позиції речового змісту 

через поняття «благо» та «споживча вартість» (абстраговано від соціальної складової 

розуміння братства та потреб людини); 2) з позиції соціального змісту, що базується 

на поняттях «товар» та «корисність». Описано і формалізовано життєвий цикл 

матеріального багатства, відповідно до якого його істинна цінність проявляється 

лише в процесі споживання (застосування). 

2. Запропоновано та графічно відображено авторське бачення особливостей 

накопичення матеріальних та нематеріальних благ. Обґрунтовано суперечливий 

характер накопичення тих видів нематеріального багатства, основу яких становить 

«інформація», внаслідок її здатності накопичуватися через її властивість бути 

об’єктивованою (кодифікованою). Аргументовано включення до складу 

матеріального багатства тих видів інформаційних товарів та послуг, які продаються 

та купуються, а значить є багатством. 

3. Обґрунтовано доцільність використання в практиці наукового 

термінологічного обігу поняття «соціально-культурні блага» на основі визначення 

важливості їх ролі в розвитку сучасних макроекономічних систем через їх здатність 

прямо або опосередковано впливати на цей процес. 

4. Встановлено, що сфера виробництва є первинною коли йдеться про 

продукування багатства, у той час, як його ідентифікація – оцінка з позиції 

затребувано благо чи ні – відбувається у сфері обігу. Отже, в основі створення 

матеріального багатства полягає процес товарного виробництва, а в основі визнання 

певного блага багатством – процес споживання, що гармонійно поєднує сфери 

виробництва та обігу. Виявлено, що протікання процесів, які відбуваються в 
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сучасних умовах, є неоднозначними та суперечливими, що спричинено змінами 

сучасної парадигми – фундаментальними змінами глибинної сутності економічних 

відносин і суспільного відтворення загалом. Зазначена зміна парадигмальності 

зумовлена процесами становлення постіндустріального суспільства. Цей період (як 

і будь-які інші трансформаційні періоди в житті людства) не позбавлений 

суперечностей, зокрема тих, що зумовлені штучним формуванням попиту з боку 

виробника, посиленням його диктату та пропагуванням ідеї суспільства 

споживання. Аргументовано, що шляхи розв’язання суперечностей необхідно 

шукати в узгодженні інтересів усіх учасників сучасних трансформаційних процесів 

і в кінцевому підсумку, формування сукупного матеріального багатства людства 

залежить саме від цього. Обґрунтована ключова теоретична позиція визначення 

сутності матеріального багатства в умовах становлення постіндустріальних 

відносин. Виявлена здатність виробників створювати багатство, так би мовити, 

«віртуальним чином», через процес штучного формування попиту. Встановлено, що 

розв’язання питання «корисність для кого?», яке лежить в основі суперечності між 

тими, хто створює вартість, і тими, хто отримує від неї ренту (приріст корисності) – 

становить основу узгодження інтересів учасників суспільного відтворення. 

5. Виявлено суперечність щодо оцінки природного багатства вартісним 

методом (на основі виробничих та суспільних витрат). Наприклад, на створення 

корисних копалин не було витрачено жодної суспільно-корисної праці, оскільки їх 

формування відбувалося поза періодом появи людини та соціуму. Отже, природне 

багатство не має своєї індивідуальної вартості, а його вартість визначається лише в 

процесі суспільного відтворення переважно тією доданою вартістю, що була створена 

в процесі його перетворення в багатство (благо). 

6. Досліджено роль інституційного (системного) фактору як такого, що 

трансформує вартісну форму багатства, утворену під дією факторів формування 

вартості виробництва та вартості споживання; це дозволило показати двоїсту сутність 

прибутку та довести, що в епоху переходу суспільства від індустріальних відносин до 

постіндустріальних частка прибутку, яка спрямовується на розвиток сучасних 

макроекономічних систем зменшується, що зумовлено посиленням впливу 
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міжнародних корпорацій на процеси продукування, розподілу та використання 

світового багатства. Виявлено, що в капіталістичних умовах здатність створювати 

додану вартість у формі прибутку, ідентифікує благо як корисне, незалежно від того, 

несе воно практичну користь для споживача чи ні, а отже є багатством. Зазначений 

спосіб створення багатства у вартісній формі, з огляду на інтереси розвитку 

суспільства, оцінюється як контрпродуктивний. 

7. Розширено межі теоретичних засад трактування вартісної форми багатства, 

які відрізняються від інших поясненням особливостей його формування за 

допомогою криптовалют, що дозволило поглибити наукові дослідження сутності 

посткапіталістичної епохи та процесів, що відбуваються у віртуальній системі 

економічних відносин за опосередкування фіатних грошей. 

8. Встановлено, що інколи ціна постає незалежним фактором, що змінює саму 

сутність соціально-економічних відносин з приводу продукування та споживання 

багатства, впливаючи на цей процес, координуючи переміщення вартостей у межах 

сучасної макроекономічної системи. Інакше кажучи, є два варіанти впливу цінового 

чинника на багатство: коли ціна виражає об’єктивну дійсність (виробничі витрати, 

попит та пропозицію); та ситуація, коли її специфіка сама впливає на характер 

соціально-економічних відносин, стаючи окремою умовою економічного зростання 

та розвитку суспільства. 

9. Визначено підхід до трактування соціальної форми багатства, особливістю 

якого є виокремлення та ідентифікація його інституціональної, людської, культурно-

етичної, інфраструктурної та структурно-організаційної складових, які проявляються 

при функціонуванні різних форм капіталу, що дозволило сформулювати розширений 

підхід до розуміння соціальної форми багатства. Виведені теоретичні засади 

з’ясування сутності соціального капіталу, відмінністю яких є критичний аналіз 

підходів до розуміння цього феномену, що визначають соціальний капітал або як суто 

індивідуальне благо, або як суто суспільне. Вибір контраргументів дозволив довести, 

що соціальний капітал є індивідуальним благом, але завдяки членству людини у групі 

він набуває ознак суспільного блага; на цій основі (як багатство відносин) формується 

соціальне багатство. Проаналізовано взаємозв’язок між формуванням людського та 
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соціального капіталу, підхід до аналізу якого, на відміну від інших, ґрунтується на 

з’ясуванні компонентної структури названих видів капіталу та виведенні 

міжкомпонентної залежності; це дозволило у формалізованому вигляді представити 

соціальну форму багатства, сформованого в межах сучасної макроекономічної 

системи. 

10. Доведено здатність соціального капіталу сприяти реалізації потенційних 

резервів розвитку суспільства. Встановлено, що соціальний капітал має продуктивну 

цінність, коли він розвивається сам та розвиває можливості збільшення інших форм 

багатства в певних комбінаціях. Тобто, забезпечує комбінаторне узгодження з 

іншими факторами виробництва (основним та оборотним капіталом, працею тощо). 

Виявлено, що соціальний капітал інтегрується у відтворювальний процес на будь-

якому його етапі й не існує окремо від реальних матеріально-речових людських 

відносин. Доведено наявність контроверзи між традиційним капіталістичним 

способом виробництва багатства (з акцентом на приріст приватного багатства 

корпорацій) та постіндустріальним. 

11. Розроблено класифікацію інститутів за критерієм їх ефективності для 

функціонування та розвитку суспільства, яка відрізняється від інших виокремленням 

п’яти ситуацій, комбінаторно змодельованих за двома групами інститутів (формальні 

та неформальні), що дозволило проаналізувати ефект (поріг формування багатства) 

від кожної з них та оцінити інститути як суспільне надбання, благо та відповідну 

форму багатства. Визначено теоретико-методологічні підходи до ідентифікації 

інститутів як чинників синтезу складових суспільного багатства; особливістю таких 

підходів є виокремлення інститутів за сферами (економічні, правові, політичні, 

соціальні, інститути духовності, культури); це дозволило виявити їх вплив на 

нагромадження національного багатства та з’ясувати причини існування проблем 

сучасного періоду розвитку України. 

12. Виявлено, що цінність інститутів для суспільства проявляється як 

скорочення рівня витрат, на відміну від цінності інших накопичених благ, які існують 

у формах природного багатства, матеріально-речового, знань та інформації тощо, 

цінність яких, відповідно, визначається приростом їх кінцевого результату 
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(збільшення їх обсягу). Аргументована функціональна значущість інститутів для 

розвитку суспільства, а саме: для формування багатства соціуму та зменшення 

ризиків в процесі суспільної динаміки. Виявлено та обґрунтовано роль інститутів у 

формуванні трансакційних витрат суспільства, розподілі ресурсів в економіці, 

забезпеченні ефективності економіки загалом. Відображено вплив корупції на рівень 

багатства суспільства. Виявлено, що зменшення корумпованості влади, яке 

виражається у збільшенні індексу сприйняття корупції (СPI), призводить у країні до 

зростання душового ВВП за ПКС. 

Основні положення та результати розділу дисертації опубліковані в наукових 

працях автора [119; 121; 124; 125; 126; 128; 129; 132]. 
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РОЗДІЛ 3 

БАГАТСТВО В АСПЕКТІ МЕТАПАРАДИГМИ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

 

 

3.1. Особливості формування багатства суспільства в умовах становлення 

постіндустріальних відносин 

 

 

Для сучасного трансформаційного періоду переходу суспільства до 

постіндустріального типу властиві глибинні зміни в структурі процесів 

продукування, розподілу та споживання багатства. По-перше, змінюється 

співвідношення між колективною та індивідуальною працею, що в поєднанні із 

новими способами створення матеріальних та нематеріальних благ, призводить до 

зміни всієї системи виробничих відносин – формування нової парадигми 

суспільного відтворення. По-друге, розвиток адитивних технологій, робототехніки, 

комп’ютерних технологій (кібер-фізичних систем, нейронних мереж, штучного 

інтелекту, крайових обчислень, машинного навчання та зору), децентралізованих 

пірингових електронних платіжних систем та технології «блокчейн» – поступово 

змінює те, як продукується та розподіляється сучасне багатство. По-третє, зростання 

ролі просьюмерів та підприємців-новаторів створило підґрунтя для формування 

гібридної46 економіки. У межах сучасних макроекономічних систем виокремились 

два основних (базових) рівня: 1) частина, де виробництво та розподіл багатства 

відбувається відповідно до моделі ринкової економіки; 2) частина, де продукування 

та розподіл багатства підпорядковується прогресивній моделі економіки 

колективних благ та індивідуального виробництва. У сукупності, всі ці 

трансформаційні процеси (зміни) динамізують процеси становлення та закріплення 

сучасних макроекономічних систем на якісно новому рівні соціального та 

економічного розвитку. 

                                           
46 Гібридна (змішана) економіка – є модифікований вид змішаної постіндустріальної економіки, якого вона набуває 

нині, у період становлення постіндустріальних відносин. 
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Упродовж усієї історії людства людина, завдяки своїм інтелектуальним 

здібностям, була й залишається ключовим елементом, каталізатором якісних 

перетворень у структурі продуктивних сил, що знаходили вираз у науково-технічних 

революціях (НТР)47. Економісти всього світу стверджують, що суспільство перебуває 

на початку четвертої промислової революції48, що невпинно наближається останнє 

десятиліття. Наприклад, К. Шваб [256] зазначає, що вона є неминучою й буде такою 

ж важливою для розвитку продуктивних сил, як і минулі три. Четверта промислова 

революція (ПР) сконцентрована на питанні як автоматизувати процеси виробництва, 

розподілу та споживання суспільного багатства для ефективнішого його 

продукування та розподілу – структуру його вартості у новій соціально-економічній 

реальності. Головними особливостями четвертої промислової революції є всеохопна 

інтернетизація, автоматизація та роботизація всіх сфер життя суспільства, особливо 

виробничої, що зумовлено впровадженням точніших, ефективніших, дешевих 

датчиків і комп’ютерів, розвитком штучних нейронних мереж та технологій 

машинного навчання. 

«Індустрія 4.0» охоплює певні технології у сферах автоматизації, обміну даних 

та виробничих процесів. Це, передусім, новий якісний рівень масового виробництва, 

який уможливлює економічний розвиток сучасних макроекономічних систем, 

зростання продуктивності виробництва, рівня доходів та інвестицій. Нові підходи та 

способи створення багатства постіндустріального суспільства виражають шість 

принципів [227; 234]: 1) сумісність (здатність кібер-фізичних систем, людей та 

розумних заводів бути під’єднаними до однієї мережі, обмінюватись інформацією 

між собою через інтернет речей та послуг; 2) віртуалізація (віртуальна копія 

розумного заводу чи виробничих процесів, яка створюється за допомогою поєднання 

інформаційних даних з сенсорів зі віртуальними імітаційними моделями як, 

                                           
47 Наслідком НТР завжди була кардинальна зміна технічних основ продукування багатства, яка проявлялась у 

промислових революціях (ПР). Кожна ПР суттєво вплинула на процес суспільного відтворення багатства: 1) перша ПР 

(XVIII–XIX ст.) – масштабний розвиток промислового виробництва, становлення капіталізму; 2) друга ПР (XIX–

XX ст.) – швидка індустріалізація та застосування електроенергії, що поставило процес виробництва матеріального 

багатства на конвеєр; 3) третя ПР або цифрова революція (кінець XX ст.) – перехід від механічних та електронних 

технологій до цифрових, з’явилися перші комп’ютерні технології, які дали змогу автоматизувати виробництво. 
48 Вперше термін «четверта промислова революція» був використаний у 2011 році на Гановерській промисловій 

виставці. 
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наприклад, рослини); 3) децентралізація (здатність кібер-фізичних систем, які 

розташовані на заводах, самостійно регулювати кількісні або якісні характеристики 

виробництва благ відповідно до суспільних потреб, на основі масиву даних від 

просьюмер-кібер-фізичних систем); 4) можливість у реальному часі збирати та 

аналізувати дані з миттєвим отриманням результатів, ідей чи рішень; 5) орієнтація на 

сервіси надання послуг кібер-фізичних систем або розумних заводів через інтернет; 

6) модульність (гнучка адаптація виробничого процесу до мінливих умов світу, 

завдяки швидкій заміні або розширенні окремих модулів). Нові технологічні підходи 

до виробництва, дають змогу виробляти матеріальні блага малими партіями, що 

досягається взаємодією виробників та споживачів щодо створення та споживання 

багатства у реальному часі. Відповідно до цього, можливим буде швидше 

задовольняти актуальні споживчі потреби, ніж нині, що досягається зростанням 

адаптивності та продуктивності виробничого процесу. Отже зросте ефективність та 

гнучкість усього суспільного відтворення. 

Показовим є звіт Бостонської консалтингової групи «BCG. Perspectives», у 

якому на прикладі Німеччини показані економічні та соціальні переваги, які країна 

отримає від нової індустріальної революції. Наслідком поширення «Індустрії 4.0» 

серед виробників упродовж наступних 5–10 років, стане суттєве підвищення 

продуктивності праці внаслідок зниження на 15–25 % витрат на перетворення 

(прямих витрат праці та накладних виробничих витрат) і зниження витрат на 

матеріали на 5–8 %. Проте, рівень вигоди від впровадження нових технологій 

різнитиметься залежно від галузі. Наприклад, найбільші переваги отримають 

виробники промисловості, продуктивність яких зросте на 20–30 %; приріст 

продуктивності для виробників автомобільної промисловості очікується в межах 10–

20 %. Зростання попиту виробників на обладнання, яке відповідає принципам 

«Індустрії 4.0», у поєднанні з новими способами використання даних, призведе до 

збільшення доходів Німеччини приблизно на 30 млрд євро щорічно або на 1 % ВВП. 

Очікуване зростання зайнятості населення впродовж наступних 10 років становитиме 

6 %, а потреба в адаптації виробництва до нових технологій буде потребувати від 
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виробників суттєвих інвестиції, сукупний обсяг яких оцінюється у 250 млрд євро за 

10 років або 1,5 % від доходів виробників [217]. 

Починаючи з першої промислової революції до сьогодення, тенденція 

укрупнення виробництва продовжує зберігатись. Прикладом є нові фабрики компаній 

«AMRC» – Factory 2050, «SpaceX», «Siemens», «Lockheed Martin», «Intel» – Intel 

Fab42, «Tesla» – «Гігафабрика 1». Остання є фабрикою з виробництва літій-іонних 

акумуляторів, що розроблена та побудована компанією «Tesla Inc», вартість 

будівництва якої орієнтовно склала 5 млрд дол. США. Таке укрупнення виробництва 

та впровадження нових технологій автоматизації дало змогу приблизно на 30 % 

зменшити рівень витрат на виробництво одиниці продукції (літій-іонного 

акумулятора) [173]. 

Розвиток технологій автоматизації виробничих процесів з подальшим їх 

впровадженням є відмінністю нової парадигми економічного відтворення багатства. 

Продуктивність сучасних машин у повторюваних та передбачуваних операціях 

(виробничих патернах) є надзвичайно високою, порівняно з людиною. У минулому 

така висока продуктивність машин стала причиною вивільнення чималих людських 

ресурсів зі сфери безпосереднього виробництва матеріальних благ. Здатність машин 

та комп’ютерних систем виконувати складні завдання невпинно зростає, поступово 

вивільняючи людину не тільки зі сфери матеріального, але й частково 

нематеріального виробництва благ (чат-боти, боти-консультанти, програмні 

комплекси для вирішення вузьких завдань тощо), що створює підґрунтя для нової 

хвилі трансформацій у структурі продуктивних сил суспільства, особливо трудових 

ресурсів. Причиною цьому є машинне навчання49. Здатність машин навчатися на 

поточному етапі є надзвичайно високою, оскільки, щодня компанії та люди завдяки 

електронним пристроям (смартфон, комп’ютер, фітнес-браслет тощо) збирають 

колосальний обсяг даних про все: поведінку, погоду, медичні показники, комунікації 

та те, як саме людина веде свою фізичну або інтелектуальну виробничу діяльність. 

                                           
49 Машинне навчання – це здатність машин навчатися без безпосереднього програмування операцій, що дає змогу 

сформувати певні навички та здібності у результаті аналізу вхідних даних та використовується для створення штучних 

нейронних мереж. 



162 

 

Однак, найбільш важливими є дані, отримані від наших випадкових або творчих дій, 

які призводять до створення нового продукту чи його властивості. Це дає змогу 

частково навчити машину тому, як саме відбувається створення матеріального та 

нематеріального багатства. Порівняно з людиною, машина має вагомі переваги: 

1) вона може бути скопійована (розмножена) за нульових витрат на її навчання; 2) 

вона має високу швидкість розвитку та удосконалення. Завдяки використанню 

штучних нейронних мереж50, можна суттєво оптимізувати ланцюг формування 

вартості блага, що досить активно практикується компаніями сучасності. Спочатку 

аналізуються особливості виробничого процесу, пов’язаного із продукуванням 

товару. Потім встановлюється, на якому проміжку виробничого ланцюга потрібна 

безпосередня участь кваліфікованих спеціалістів (людей), а де їх можна замінити 

автоматизованими машинами або програмами. Діяльність залучених спеціалістів 

(переважно за фрілансом) становить основу для машинного навчання штучних 

нейронних мереж, що надалі дасть змогу замінити людей і в цих процесах до моменту, 

коли потрібні нові якісні властивості системи. Найбільший приріст продуктивності 

спостерігається в тих галузях, де якість та удосконалення продукції обумовлена 

обсягом та якістю отриманих даних як, наприклад, фармацевтика та медицина.  

Інформаційна ера в поєднанні з автоматизацію процесу суспільного 

відтворення створює великі можливості для розвитку сучасних макроекономічних 

систем, змінюючи не тільки принципи продукування багатства, а й систему 

організації та функціонування всього суспільства. Нині штучний інтелект у його 

простій формі штучних нейронних мереж, когнітивних систем та інших програмних 

платформ, дає змогу людині управляти автомобілем, передбачати погоду, 

спрямовувати та коригувати фінансові потоки, оцінювати рівень інформаційної 

безпеки та ставити діагнози пацієнтам різного роду медичних закладів та винаходити 

нові ліки. Імовірно, це буде сприяти виникненню в майбутньому нових творчо- та 

інтелектуально залежних галузей, розширенню сфери науки та культури. Сучасні 

тенденції свідчать, що людина поступово «піднімається» на дедалі вищий рівень 

                                           
50 Штучна нейрона мережа – це математична модель, яка побудована за принципом організації і функціонування 

біологічних нейронних мереж, і має програмне та апаратне втілення.  
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використання своїх інтелектуальних можливостей, а частка інтелектуальної та 

креативної праці в структурі вартості сучасного багатства тільки зростає. 

Очікуване суттєве вивільнення людської праці (людино-годин) зі сфери 

матеріального та нематеріального виробництва, ставить нове питання щодо їх 

успішної подальшої соціально-економічної долі. Тобто, за умов надлишку 

накопиченого багатства та зростання продуктивності праці, економіка, імовірно, має 

ставати більш альтруїстичною. За негативним прогнозом «зайві» людські ресурси 

можуть бути «відкинуті на узбіччя життя» суспільства. Позитивний чи негативний 

результат залежить, насамперед, від двох фундаментальних чинників: по-перше, від 

рівня продуктивності суспільства, обсягу накопиченого ним багатства та темпів його 

приросту; по-друге, від діяльності інститутів, їх політики, стратегій та соціальної 

орієнтованості. Завдяки високій продуктивності праці в суспільстві та соціальній 

орієнтованості інститутів, за умов ефективного проведення політики справедливого 

розподілу суспільного багатства, можливим стає поступове вирішення цієї соціально 

важливої проблеми майбутнього. 

Оскільки джерелом фінансування будь-яких соціальних програм держави 

(гарантованого мінімуму, соціальної допомоги) є дохід, отриманий у суспільстві, для 

їх успішної реалізації важливим стає забезпечення високої продуктивності праці. 

Інакше кажучи, чим більшим буде витіснення людини із виробництва, тим 

продуктивнішим мусить бути виробництво. Це означає, що за умов збільшення 

компаніями доданої вартості, до бюджету країни надходитиме більше податків і, 

відповідно, більша сума таких надходжень потенційно (за умови розвинутого та 

людино орієнтованого суспільства) може бути перерозподілена серед громадян. 

Показовою є опублікована в авторитетному медичному журналі «The Lancet» 

групою австралійських вчених стаття «Вік підліткового періоду» [266], згідно з якою 

доцільним стає підвищення планки досягнення повноліття з поточних 19 років до віку 

24 років. Важливим є зауваження С. Сойер, що окрім біологічних причин цього, є 

також соціальний фактор, який обумовлений тим, що епоха цифрової 

постіндустріальної економіки призводить до ситуації, коли молодим людям для того, 

щоб здобути конкурентоздатну освіту та зайняти свою соціально-економічну роль у 
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соціумі потрібно більше часу. Схоже правило діє для людства та планетарного 

суспільного виробництва загалом, оскільки на цей процес впливає глобалізація. Лише 

багате, продуктивне, інвестиційно та соціально орієнтоване суспільство може 

забезпечити гідне життя його менш фінансово забезпеченим членам. Тому, 

подальший розвиток сучасних макроекономічних систем в умовах становлення 

постіндустріальних відносин залежить від того, наскільки повно суспільство зможе 

реалізувати свої продуктивні можливості, а також від того, наскільки соціально 

орієнтованою та справедливою буде дія його інститутів.  

Продовжуючи думку про трансформацію технологічних основ продукування 

багатства, необхідно виокремити питання щодо кібер-фізичної системи. Кібер-

фізична система (англ. cyber-physical system – CPS) являє собою інформаційно-

технологічну концепцію, сутність якої полягає в контролі виробничого процесу та 

управлінні ним за допомогою комп’ютерних алгоритмів, які тісно інтегровані з 

інтернетом і його користувачами по всьому ланцюгу формування вартості благ і 

виходять за межі одного суб’єкта економічної діяльності (одного підприємства). Такі 

системи вже використовують в різних сферах виробництва, однак, переважно 

ізольовано одна від одної. Об’єднавши їх у єдину мережу інтернету речей, у якій вони 

в реальному часі обмінюються інформацією, прогнозують, координують та 

адаптують процес виробництва – це змінює форму та принципи організації 

суспільних відносин між виробниками та споживачами. Великі обсяги збору, 

всебічної обробки та оцінки даних із різних джерел, що стане новим стандартом 

прийняття рішень у реальному часі, дасть змогу швидко координувати та коригувати 

виробничий процес, наприклад, його кількісні або якісні характеристики, залежно від 

поточних чи очікуваних суспільних споживчих потреб. Тобто, виникає можливість 

віртуалізації виробничого процесу в реальному часі, що буде враховувати важливі 

аспекти, а саме: вартість та наявність сировини, попит та пропозиція, тренди тощо. 

Найбільший приріст продуктивності від гнучкості кібер-фізичних систем отримають 

харчова, машинобудівна галузі, а вигода для електронної та фармацевтичної галузей 

буде полягати у зростанні якості та функціональності своєї продукції, завдяки 

аналітичним звітам, сформованим на основі постійного збору великих обсягів даних. 
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Нова парадигма суспільного відтворення багатства – це гнучкіші та 

продуктивніші способи виробництва матеріально-речового багатства, які суттєво 

збільшать конкурентоздатність як окремих компаній, так і країн загалом, 

зумовлюючи створення передумов для зміни «світового балансу сил». Йдеться про 

створення нового покоління засобів виробництва, зокрема, про технології адитивного 

або тривимірного друку. Їх еволюція почалася від створення полімерних матеріалів і 

набула розвитку до створення металевих конструкцій, ліків, донорських органів, 

літаків-дронів, машин та навіть будівель, роздрукованих безпосередньо на 

будівничому майданчику51. Важливість тривимірного друку полягає у 

фундаментальній зміні того, як саме створюються матеріальні блага, трансформуючи 

всю виробничу модель суспільного відтворення багатства сучасними 

макроекономічними системами. Вона визначає та обумовлює продукування багатства 

в умовах нового, гнучкого, продуктивнішого та адаптивного виробництва 

матеріально-речового багатства, постаючи каталізатором розвитку у процесі руху 

суспільства до постіндустріальних соціально-економічних відносин. 

Розвиток робототехніки та кібер-фізичних систем із їх подальшим 

впровадженням у виробничий процес, дає змогу зменшити собівартість одиниці 

продукції за зростаючої продуктивності праці, знизити поріг рентабельності для 

багатьох підприємств у сфері матеріального виробництва. Застосування адитивних 

технологій уже нині зменшує фінансові та часові витрати виробників на науково-

дослідницькі та дослідно-конструкторські роботи. Технологія тривимірного друку, 

цифрового моделювання та віртуалізації в поєднанні з доповненою та віртуальною 

реальністю дає змогу сучасному інженеру або досліднику скоротити часові межі для 

створення та апробації комерційного зразка, шляхом швидкого проектування 

                                           
51 Ця технологія нараховує широкий перелік способів створення матеріальних об’єктів за допомогою: 1) екструзії: 

моделювання шляхом наплавлення (FDM), робокастінг (DIW); 2) фотополімерізації: лазерної стереолітографії (SLA), 

цифрової світлодіодної проекції (SLA-DLP); 3) формування шару на рівному шару порошку: тривимірного друку 

(3D Printing), електро-променевого плавлення (EBM), селективного лазерного спікання (SLS), прямого лазерного 

металевого спікання (DMLS), селективного теплового спікання (SHS); 4) подачі дротяного матеріалу: електро-

променевого безформового виготовлення (EBF); 5) ламінування: виготовлення об’єктів з використанням ламінування 

(LOM); 6) точкової подачі порошку: прямого енергетичного осідання (DEP); 7) струменевого друку (методу 

мультиструменевого моделювання (MJM) та інших технологій позиціонування головок друку. 
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прототипів, моделювання майбутніх виробничих процесів, пов’язаних із 

виробництвом матеріальних та нематеріальних благ. 

Нова парадигма суспільного відтворення багатства передбачає не тільки зміну 

технічних основ продукування багатства, а й суттєве переміщення праці зі сфери 

корпоративних трудових відносин у колективні та індивідуальні. Їх акторами є 

підприємець-новатор, просьюмер-новатор (виробник-споживач) та просьюмер кібер-

фізична система. Нова парадигма суспільного відтворення передбачає суттєве 

зниження трансакційних витрат у різних сферах макроекономічної системи, а соціум 

постає як суспільство взаємодії економічних агентів, що діють між собою практично 

без посередників.  

Багатство, як і раніше, буде продукуватись у межах традиційних виробничих 

відносин, які виникають у суспільстві щодо створення, розподілу, обміну та 

споживання багатства. Однак, виробництво, істотно змінить свої форми. Поряд із 

класичним виробництвом, вже нині відбувається розвиток виробництва у сфері 

індивідуалізованих трудових відносин. Сучасне виробництво, не втрачаючи своїх 

базових форм, якими є заводи та фабрики, видозмінюється, поступово поступаючись 

новим формам створення багатства у сфері індивідуалізованих трудових відносин. 

Виникнення нових технологій, таких як персональний тривимірний друк, дає змогу 

створювати та вдосконалювати комерційні зразки прямо в себе вдома, доводячи 

продукт до фінального етапу – такого, який досягається при виробництві на фабриці. 

Це означає, що в структурі соціально-економічних відносин виокремився, так би 

мовити, «пласт», у якому створення багатства відбувається в сфері індивідуальних 

трудових відносин, а виробництво в його класичних формах, стає лише засобом 

«тиражування» багатства, збільшення його кількості. Прикладом є тривимірний 

принтер, який може повністю виробити комплектуючі, створивши повністю 

аналогічний до себе продукт ( тривимірний принтер). 

Постіндустріальна економіка характеризується тим, що масове виробництво та 

стандартизація буде залишатись її основою, однак, пошириться явище масової 
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кастомізації52, яке нині можна наочно спостерігати на прикладі малих та великих 

компаній (Nike). Проте, у найближчі роки явище масової кастомізації неможливо 

застосувати до низки окремих галузей економіки, особливо тих, у яких є широкий 

асортимент продукції, наприклад, виробництво продуктів харчування. Виробляючи 

різні варіації одного продукту, виробники вже забезпечують споживачу надлишковий 

вибір альтернатив, надаючи чисельні комбінації споживчих кошиків. Психолог 

Б. Швартц відзначив, що згідно із законом спадної віддачі, розгубленість від широких 

можливостей вибору призводить до стресу та невдоволення споживачів [165]. Це дає 

нам можливість припустити, що культура кастомізації, яка набуває широкого 

відклику між громадян багатих країн (США, Японія), спричинена саме надлишком 

альтернатив, що дисконтує рівень індивідуальної граничної корисності, яку отримує 

споживач від споживання благ. Отже, споживач та процес суспільного відтворення 

перебуває в «замкнутому колі», у якому надлишковий вибір альтернатив призводить 

до ще більшої потреби в них. 

Епоха домінування традиційного капіталізму невпинно йде до свого логічного 

завершення. Ми рухаємось у напряму гармонійного, логічного поєднання всіх 

виробничих факторів та учасників суспільного виробництва у єдину самоорганізуючу 

та адаптивну соціально-виробничу систему. Поява інтернету речей та крайових 

обчислень надала поштовху економічному зростанню розвинутих макроекономічних 

систем. Як слушно зазначає Д. Ріфкін [253], інтернет речей дасть змогу підвищити 

продуктивність до точки, у якій граничні виробничі витрати для переважної частини 

матеріальних благ та послуг будуть близькими до нуля, роблячи їх по своїй суті 

безкоштовними. Суспільство поступово рухається до тотального матеріально-

речового добробуту, однак не в тому розумінні, що не буде бідних, а в тому, що обсяг 

накопиченого багатства та потенційний потік виробництва нового буде настільки 

великим, що поняття дефіцит зміниться достатком. Можливим стає «феномен 

нульових граничних витрат», що є результатом утворення гібридної економіки 

                                           
52 Кастомізація (з англ. to customize) – процес адаптації та налаштування продукту під окрему аудиторію, об’єднану 

певними особливостями; індивідуалізація продукції під потреби окремо взятих споживачів або груп споживачів шляхом 

внесення конструктивних або дизайнерських змін (зазвичай, на кінцевих стадіях виробництва). 
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(рис. 3.1), за якої одну частину становить сучасна ринкова економіка, а іншу 

частину – блага колективної праці (колективні блага) або модель P2P53. 

Рис. 3.1. Специфіка гібридної (змішаної) економіки періоду постіндустріальних 

відносин початку – середини XXI ст. 
Джерело: розроблено автором 

Поглиблюючи дослідження особливостей формування багатства в умовах 

становлення постіндустріальних відносин, ми акцентуємо увагу на суб’єктах 

економічних відносин. Сучасна наукова думка переважно визначає підприємця-

новатора та його підприємницькі здібності як головний фактор, каталізатор і 

локомотив інтенсивного розвитку макроекономічної системи та всього суспільства. 

Однак, нова парадигма виробничих відносин із її новим механізмом виробництва, 

розподілу та споживання благ потребує іншого підходу до визначення ролей суб’єктів 

економічних відносин у структурі процесу суспільного відтворення багатства. 

Підприємець-новатор, як і раніше, залишається ключовим елементом якісних 

та кількісних змін у суспільстві. Проте, нова економічна реальність, що формується 

під впливом розвитку науки й техніки, передбачає зменшення його ролі в процесі 

економічного зростання. Центральну роль у постіндустріальній економіці, яка 

започатковується, починає відігравати просьюмер та просьюмер-кіберфізична 

система. Разом ці дві складові, у поєднанні з підприємцем-новатором, становлять 

фундамент економічного розвитку нового суспільства. 

                                           
53 Pear-to-Peer (P2P) Economy – децентралізована модель, за допомогою якої дві особи взаємодіють між собою без 

посередника. Вона розглядається альтернативою традиційному капіталізму, у якій власник-виробник володіє як 

засобами виробництва, так і його кінцевим продуктом. 

Гібридна (змішана) економіка 

Сучасна ринкова економіка 

товарного виробництва 

Економіка спільного 

або колективного користування 

Просьюмер кібер-

фізична система 

Підприємець-

новатор 
Просьюмер 

Машини просьюмери 
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Просьюмер (з англ. Prosumer) – це людина, яка одночасно виробляє та споживає 

блага. Просьюмеризм передбачає розмивання меж між тими, хто володіє засобами 

виробництва та тими, хто є кінцевими споживачами благ. Дослідження 

просьюмеризму знайшло широке відображення в працях таких науковців як 

М. Маклуен та Б. Невітт [231, с. 4], Е. Тоффлер [269], Д. Тапскотт [261] та ін. Однак, 

зважаючи на те, що наш аналіз зосереджений на з’ясуванні особливостей гібридної 

економіки, ми виокремлюємо між зазначених науковців думку Г. Рітзера [254], який 

зазначає, що просьюмер є особливою характеристикою Веб 2.0, а сам просьюмер 

створює вартість компаній без отримання заробітної плати. 

Просьюмеризм дає змогу описати поведінку споживачів у сучасних 

суперечливих трансринкових умовах цифрового світу, у якому споживач є не просто 

професійним споживачем, а й має можливість власноруч створювати блага та 

послуги, як наприклад, прикраси, взуття, декоративні вироби, одяг, онлайн-курси, 

розважальні чи освітні програми тощо, використовуючи власні засоби виробництва 

чи на базі потужностей виробника (фабрики, електронного майданчику або 

платформи тощо). Яскравим прикладом цього є феномен мейкер-спесів. Мейкер – це 

людина, яка власноруч створює якесь благо (меблі, декоративні чи художні вироби, 

електронні пристрої тощо). Зростання частки мейкерів у структурі економіки країни 

сприяє тому, що економіка стає гнучкішою та більш децентралізованою, 

креативнішою, у якій пришвидшуються економічні цикли та збільшується швидкість 

впровадження інновацій. Тобто, на виробника (у його традиційно-індустріальній 

формі) покладається завдання забезпечувати матеріальне відтворення багатства, що в 

умовах адитивних технологій означає виробництво як копіювання та розмноження 

продукції, але не як її створення. Тимчасом як споживачу (просьюмеру) відводиться 

завдання утворення кінцевих властивостей благ, його концепції, дизайну естетичної 

чи функціональної ролі – креативна функція. Споживач стає безпосереднім 

учасником виробничого процесу того блага, що створюється задля задоволення саме 

його потреб, що в сучасних умовах стосується переважно дизайну чи естетичного 

вигляду товару. Проте, з розвитком індустрії 4.0 та кастомізації, роль споживача буде 

тільки зростати. Тобто виробник поступається певною частиною свого прибутку, яку 
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він втрачає на масовому виробництві, але отримує вигоду в нематеріальних аспектах, 

наприклад, зменшення витрат на маркетинг чи розробку нового дизайну, одночасно з 

тим найбільш повно задовольняє суспільний попит (потреби), розвиває зв’язки з 

громадськістю, формує позитивний імідж та гудвіл компанії, досягаючи притоку 

клієнтів. У підтвердження цього можна навести роботи Д. Ритзера [254], у яких він 

робить акцент на отримання виробниками додаткової вигоди від делегування 

витратних операцій з обробки матеріалів та виробництва кінцевих продуктів 

споживачам. У такий спосіб, можливим стає продукування суспільством багатства у 

формі споживчих вартостей, а не мінових, які є базовими для капіталістичного 

способу виробництва. 

Зважаючи на актуальність проблематики, важливо зауважити, що в розвинутих 

країнах (США, Німеччина) домогосподарства займають важливе місце в структурі 

галузі відтворювальної енергетики. Вони постають уже не як споживачі, а і як 

виробники – просьюмери: будучи під’єднаними до локальної чи національної 

енергомережі, вони мають можливість не лише споживати енергоресурси, а і 

створювати власні, продаючи надалі їх надлишки іншим членам, завдяки 

використанню електромережі великих приватних чи державних енергетичних 

компаній. Отже, домогосподарство, що є споживачем, може спожити такий же обсяг 

енергії із мережі, який воно створило, що робить її вже виробником. Варто зазначити, 

що злиття у єдине ролей виробника та споживача у процесі суспільного відтворення 

уможливлює вирівнювання доходів членів соціуму. 

За іншим підходом до розуміння сучасних особливостей процесу створення 

багатства розвиток суспільства вже нині дав змогу вийти за межі просьюмерів і 

рухатися в напряму просюмер-кібер-фізичних систем. Про занепад просьюмера та 

розквіт розумних машин-просьюмерів, зокрема, стверджує Г. Рітзер [254]. Під 

розумними машинами-просьюмерами мається на увазі те, що під’єднані до інтернету 

речей пристрої постійно без участю людини аналізують, формують та відправляють 

пакети даних без участі людини, аналіз яких дає змогу створити певні уподобання 

споживачів та їх потреби. Наприклад, під’єднаний до мережі «Internet» пристрій чи 

встановлений на ньому додаток, постійно генерує певний пакет інформаційних даних, 
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які надалі відправляє на сервер – комп’ютер, що їх збирає та аналізує. Згодом вони 

стають складовою частиною, так званих, «великих даних» або «Big Data».  

Нині автоматизовані засоби матеріального та нематеріального виробництва 

одночасно споживають та генерують економічні блага. Наприклад, тривимірний 

принтер споживає технічні креслення та сировину для подальшого автоматичного 

продукування великого різноманіття кінцевих готових матеріальних благ. Іншим 

прикладом є програми-роботи або «чат-боти» – набір комп’ютерних алгоритмів для 

автоматичної реалізації певної функції (завдання) на основі отриманої на вході 

інформації. Такі «боти» щодня споживають величезні обсяги різної інформації й на її 

основі продукують нову інформацію для виробника чи споживача. Такі системи як 

«Face++» від китайської компанії «Baidu», використовується в громадських місцях і 

застосовуються в рекламних цілях для того, щоб аналізувати та передбачати 

побажання клієнтів. Отже вони ідентифікуються як продуценти нематеріального 

багатства, релевантної до суспільних або споживчих потреб інформації, яка є 

корисною, має вартість та ціну. Однак, якщо охопити поглядом весь процес 

суспільного відтворення, можна констатуємо, що розумні машини-просьюмери є 

лише складовими елементами, базовими одиницями нової парадигми суспільного 

відтворення багатства. 

Просьюмер-кібер-фізична система балансує на межі традиційної ринкової 

економіки та економіки колективних благ. Вона є своєрідним фактором виробництва, 

що одночасно може розглядатись як окремий продуцент багатства, віртуальний 

«суб’єкт» економічної діяльності, який функціонує відірвано від людини, проте, для 

неї. Просьюмер-кібер-фізична система постає своєрідним посередником між 

виробником та споживачем, альтернативою традиційним посередникам, більша 

частина яких буде витіснена з економічної системи постіндустріального суспільства 

в умовах гібридної економічної системи з низькими трансакційними витратами. 

Важливим складником гібридної економіки є, так звана, «Peer-to-peer» (P2P) 

економіка або економіка колективних благ (користування), у якій центральне місце 

належить просьюмеру, економічне життя якого гармонійно узгоджується через 

просьюмер-кібер-фізичні системи з традиційним ринковим товарним виробництвом. 
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Підприємець-новатор, як і раніше, відіграє важливу роль у економічному розвитку 

суспільства, але частково поступається просьюмерам, які створюють власні 

економічні блага. В P2P економіці продавець та покупець укладають угоди 

безпосередньо між собою, а виробник має одночасно як засоби праці, так і готовий 

продукт. Сутність глибинних змін, які обумовлюються формуванням нової 

економічної реальності, полягає у площині прав власності на засоби виробництва. 

Інакше кажучи, світ наповнився економічними благами, які одночасно можуть бути 

споживчими благами та засобом виробництва. За зазначеного поширення адитивних 

технологій, кожна людина матиме змогу створювати складні матеріальні блага в себе 

вдома. Проте, незважаючи на доступність універсальних засобів виробництва 

матеріальних та нематеріальних благ, людина залишається головним джерелом 

багатства як продуцента його ідеї (споживчих властивостей тощо). 

Поняття «просьюмер» нерозривно пов’язане із поняттям «P2P економіка». 

Однак, просьюмер є ядром економіки колективних благ (P2P), натомість як 

просьюмер-кібер-фізична система є ядром традиційного ринкового товарного 

виробництва, яке намагається зберегти свою сутність в умовах нової технологічної 

парадигми 

Хоча на сучасному етапі розвитку економіка колективних благ не може 

повністю замінити традиційний капіталістичний устрій, вона вже існує паралельно з 

нею й надалі її частка у структурі гібридних економічних відносин буде тільки 

зростати. Як підтвердження цього можна навести існування програм з відкритим 

кодом (open-source software), які поширюються поряд із комерційними продуктами 

або послуги компаній «Uber» чи «Airbnb», які надають альтернативи споживачам 

класичному таксі чи оренді житла. Тисячі людей уже перенесли частину свого 

економічного життя у сферу P2P або економіки колективних благ: нині просьюмери 

створюють та поширюють свою власну інформацію (контент), розважальні програми, 

енергоносії та електроенергію, програмне забезпечення та матеріальні блага, створені 

за допомогою тривимірного друку. Об’єднуючись у групи, вони діляться машинами, 

квартирами чи будівлями, одягом та іншими речами через інтернет та соціальні мережі; 

навчаються на онлайн-курсах із майже нульовими граничними витратами. За 
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допомогою краудфандінгової54 платформи створюються екологічно чисті форми 

бізнесу, засновані на сучасних інноваційних бізнес-процесах. Виникають 

альтернативні цифрові або криптогроші, такі як: «Біткоін», «Ефіріум», «Ріппле», 

«Лайткоін» чи «Піркоін». Отже, у структурі P2Р виокремлюється новий пласт, так 

звана, «sharing economy»55 або економка спільного доступу та користування благами. 

За зазначених умов, постійно зростає цінність індивіда – кожної особистості. 

Імовірно, що до 2020 року, уряд Китаю планує впровадити систему соціального 

рейтингу (Social Credit Score), який буде визначати цінність людини для суспільства. 

Він буде публічний і в ньому буде визначатися позиція громадянина (його соціальна 

поведінка: як він витрачає гроші, регулярно оплачує рахунки, навіть те як він 

взаємодіє з іншими людьми). Отже, згідно з нею буде визначатись рівень довіри до 

кожної людини.  

Наявність Р2Р економіки та її важлива роль у формуванні багатства сучасних 

та майбутніх макроекономічних систем є беззаперечним, а обсяг розширення 

альтернативних економічних відносин по всій площині економічної системи 

залежить від інституційного фактору та готовності інститутів і суб’єктів економічної 

діяльності до змін. Умовою масового переходу до такого суспільства є, насамперед, 

великий обсяг накопиченого багатства в матеріально-речовому та вартісному вимірі, 

високий рівень продуктивності праці, автоматизації та уніфікації засобів 

виробництва, наявність високого якісного людського капіталу в країні. Співіснування 

поряд із системою традиційного капіталізму нової (постіндустріальної) системи 

економічних відносин, яка формується нині, є визначальним соціально-економічним 

феноменом. Поступове становлення постіндустріалізму потребує більш розширеного 

(нового) трактування багатства. Відповідно, багатство сучасних макроекономічних 

систем варто трактувати як накопичену суспільством продуктивну діяльність 

минулого періоду та потенціал майбутньої діяльності, яка полягає в обробці та 

                                           
54 Краудфандінг (з англ. crow – «громада», funding – «фінансування» – це співпраця людей, які добровільно об’єднують 

свої гроші чи інші ресурси разом, як правило через Інтернет, задля підтримки зусиль інших людей або організацій. 

Спосіб колективного фінансування, що ґрунтується на добровільних внесках. 
55 Sharing economy (економіка спільної участі) є соціально-економічною системою, заснованою на спільному користуванні 

людськими та фізичними ресурсами. 
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продуктивному застосуванні матерії та інформації, що була об’єктивована, 

кодифікована чи опредметнена в матеріальних і нематеріальних благах. 

 

 

3.2. Світові тенденції нагромадження багатства як відображення 

реалізованого потенціалу розвитку сучасних макроекономічних систем 

 

 

Суттєве зростання світового багатства упродовж останніх десятиліть (1980–

2018 рр.) супроводжувалося нерівномірним його розподілом між економіками світу. 

Зважаючи на це, постає питання про роль та місце історико-географічних регіонів та 

країн у світових процесах створення та накопичення багатства. Світова економіка 

розглядається єдиною системою, у якій локальні макроекономічні системи 

безперервно взаємодіють між собою, трансформуються та адаптуються до нових 

постійно мінливих соціально-економічних умов та викликів. Розвиток національних 

економік хоча і є індивідуальним, проте стає залежним від процвітання інших країн 

чи світової економічної системи загалом, оскільки економічне зростання в одній 

країні може породжувати рушійні сили до розвитку (зростання добробуту) в іншій, 

формуючи нові точки економічного розвитку й навпаки – призводити до стагнації чи 

криз. Дослідження світових тенденцій нагромадження багатства дає змогу краще 

зрозуміти причини економічного розвитку чи регресу в окремих національних 

макроекономічних системах, а отже, сформувати актуальну індивідуальну стратегію 

економічного розвитку та подальший вектор руху для України. У межах цього 

дослідження ми акцентуємо увагу як на проблемі створення сукупного світового 

багатства суспільства, так і на проблемі створення тієї його частини, яка перебуває у 

власності домогосподарств, оскільки ці показники наочно відображають рівень 

розвитку світової макроекономічної системи. Дослідження тенденцій нагромадження 

та використання багатства спрямоване на розгляд макроекономічних індикаторів, які 

дозволяють зрозуміти сутність сучасної системи світової економіки. 

Найбільш повно потребам цього дослідження відповідають такі з них: сукупне 

багатство домогосподарств, сукупне багатство на одну дорослу особу, медіанне 
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багатство, фінансове та нефінансове багатство, обсяг боргів, номінальний та реальний 

валовий внутрішній продукт (ВВП), обсяг валових та скорегованих чистих 

заощаджень, рівень інвестицій та Індекс людського розвитку. Необхідно також 

зазначити, що не існує єдиного універсального показника, який дозволив би в 

повному обсязі оцінити реальний розвиток суспільства та його потенціал 

нагромадження багатства. Кожен із перелічених вище показників відображає лише 

певний аспект того стану, якого в сучасному розвитку досягла світова 

макроекономічна система, що разом з іншими показниками, розширює уявлення про 

те, як саме та у яких обсягах продукується, нагромаджується та споживається 

багатство у світі. 

Показник ВВП дає змогу оцінити блага та послуги, враховуючи їх ринкову 

вартість та їх затребуваність через попит та пропозицію, яка відображається в 

ринковій ціні в певний проміжок часу. Цей макроекономічний показник не тільки 

відображає ринкову вартість усіх кінцевих товарів та послуг, створених упродовж 

одного року у всіх сферах економіки для експорту, споживання або накопичення, 

незалежно від національної приналежності факторів виробництва, а й постає 

індикатором реалізованого потенціалу певної макроекономічної системи. Показник 

річного темпу відносного та абсолютного зростання у ВВП (grows rate «gr») є 

важливим індикатором фаз економічного циклу. Якщо їх величина є позитивною 

(gr > 0), це означає, що економіка перебуває у фазі підйому, а якщо від’ємна (gr < 0) – 

то в стані спаду. На відміну від показника середньорічного темпів зростання (annual 

grows rate «agr»), що є показником довгострокових тенденцій економічного 

зростання, річний темп зростання ВВП дає змогу дослідити поточні тенденції в 

короткостроковій перспективі. Саме тому дослідження світових тенденцій 

нагромадження багатства як відображення реалізованого потенціалу розвитку 

сучасних макросистем є неможливим без залучення цього макроекономічного 

індикатора. 

У 2018 р. світовий номінальний ВВП (nominal GDP) становив 

84,835 трлн дол. США (рис.3.2), що на 5,97 % або 4,78 трлн дол. США більше 

порівняно з минулим роком (на 33,07 % або 21,09 трлн дол. США більше, ніж у 
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2008 р. та на 661,9 % або 73,7 трлн дол. США порівняно з 1980 р.) (Додаток К). У 

структурі зазначеного показника частка розвинутих країн становить 60,49 % або 

51,32 трлн дол. США, а країн, що розвиваються – 39,51 % або 

33,5 трлн дол. США (Додаток З). Варто зауважити, що зростання світового 

номінального ВВП у 2018 р. відбулося за рахунок розвинутих країн (6,2 % або 

3 трлн дол. США) та країн, що розвиваються (5,61 % або 1,78 трлн дол. США). 

Відповідно, світовий реальний ВВП (real GDP) зріс на 5,3 % або 5,36 трлн дол. США 

до 81,73 трлн дол. США (Додаток Т; У). 

 

Рис. 3.2. Динаміка номінального ВВП у світі, 1980–2023 рр. 
Джерело: побудовано автором на основі (Додаток Ж) 

У довгостроковому періоді з 2008–2018 рр. спостерігалася позитивна тенденція 

зростання світового номінального ВВП із середньорічним приростом 3,6 % (3,3 в. п. 

щорічно). або 2,43 трлн дол. США (медіана – 2,8 % або 2,13 трлн дол. США), а в 

період з 1981–2018 рр. – 5,6 % (17,4 в. п. щорічно) або 1,94 трлн дол. США (медіана – 

3,7 % або 1,257 трлн дол. США). Негативна динаміка спостерігалася лише у 1982 р., 

1997 р., 1998 р., 2001 р., 2009 р. та 2015 р., а найбільші падіння названого показника 

у світі були зафіксовані у 2009 р. – 3,36 трлн дол. США та 2015 р. – 

4,2 трлн дол. США, і відбулися переважно внаслідок падіння обсягу номінального 

ВВП у розвинутих країнах (2009 р. – 2,46 трлн дол. США, 2015 р. – 2,549 трлн дол. 

США), а не країнах, що розвиваються (2009 р. – 0,898 трлн дол. США, 2015 р. – 

1,68 трлн дол. США). Водночас, це не суттєво позначилося на обсязі та динаміці 

світового номінального ВВП, даючи змогу майже завжди вийти на докризовий рівень 
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кожного наступного року, і лише падіння 2015 р. (5,37 % або 5,3 трлн дол. США.) є 

винятком. 

З урахуванням певних позитивних змін, що відбуваються у світовій економіці 

в період 2016–2018 рр., та з огляду на прогнози швейцарського фінансового 

конгломерату «Credit Suisse» [251], виникає можливість обережного прогнозу 

збереження позитивної тенденції зростання світового багатства з очікуваним 

орієнтовним обсягом номінального ВВП у 108,7 трлн дол. США у 2023 р, що на 

28,1 % або 23,88 трлн дол. США буде більше, порівняно з 2018 р. Варто зазначити, 

що хоча окремі країни демонструють негативну тенденцію зростання багатства, 

загалом світова макроекономічна система характеризується як стабільна, а її 

потенціал економічного розвитку переважно використовується ефективно. 

Окремо варто зазначити, що сукупний світовий номінальний та реальний ВВП 

дає змогу схарактеризувати світові тенденції нагромадження багатства загалом, 

проте, не дає можливості визначити рушійні сили такого зростання. Важливого 

значення для поглиблення дослідження набуває те, яку частку займають розвинуті 

країни та країни, що розвиваються в цьому процесі. У період 1980–2004 рр. медіанна 

частка, яку займали розвинуті країни в структурі світового номінального ВВП, 

становила – 79,6 %. Проте, починаючи з 2004 р. позитивною стає тенденція до 

посилення ролі країн, що розвиваються у структурі цього показника (2004 р. – 21,5 %; 

2008 р. – 31,1 %; 2018 р. – 39,5 %) (Додаток З). 

Нині світова економічна система знаходиться в активній фазі 

трансформаційних соціально-економічних змін, відповідно, змінюється структура й 

тенденції нагромадженого багатства у світі. Поступове зниження частки, яку 

займають розвинуті країни в структурі та прирості світового ВВП, спричинено 

переважно зміцненням позицій країн, що розвиваються. І хоча традиційно розвинені 

країни демонструють більший абсолютний приріст ВВП, внесок країн, що 

розвиваються, у нагромадження світового багатства через їх високі темпи приросту 

не варто недооцінювати. 

Підтвердженням цього є зростання показника середньорічного абсолютного 

приросту номінального ВВП між країн, що розвиваються. У період з 1981–2008 рр., 
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середньорічний показник абсолютного приросту ВВП у розвинутих країнах становив 

близько 1,27 трлн дол. США (медіана – 1,28 трлн дол. США), а для країн, що 

розвиваються – 0,61 трлн дол. США (медіанна – 0,31). Однак, у період із 2008–

2018 рр. ситуація кардинально змінилась і цей показник у країнах, що розвиваються 

(1,5 трлн дол. США, медіанна – 1,72 трлн дол. США) став випереджати аналогічний 

показник розвинутих країн (0,88 трлн дол. США, медіанна – 1,1 трлн дол. США). При 

збереженні поточних соціально-економічних тенденції розвитку світової економіки 

та з огляду на прогноз МВФ щодо зростання світового ВВП у період 2019–2023 рр., 

виникає можливість обережного прогнозу середньорічного абсолютного приросту 

номінального ВВП у країнах, що розвиваються величиною близько 2,6 трлн дол. 

США (медіанна – 2,7 трлн дол. США) або 6,8 % (8,26 в. п. щорічно, медіана – 7,2 %), 

а для розвинутих країн 2,1 трлн дол. США (медіана – 2,26 трлн дол. США) або 3,88 % 

(4,26 в. п. щорічно, медіанна – 3,89 %). 

Варто зазначити, що в довгостроковому періоді темпи економічного зростання 

та капіталізації в країнах, що розвиваються, принаймні вдвічі випереджають темпи 

розвинутих країн, проте, динаміка економічного зростання є нерівномірною. 

Розвинуті країни залишають за собою мажоритарну частку у формуванні світового 

ВВП, однак, за темпами щорічного абсолютного приросту, вони поступаються 

країнам, що розвиваються, які впродовж останніх 10 років зростають надзвичайно 

високими темпами. Все чіткіше спостерігається тенденція до вирівнювання ролі 

країн, що розвиваються до паритету з розвинутими країнами за їх внеском у приріст 

світового багатства. Можна припустити, що в короткостроковій перспективі, до 

2023 рр. – їх частка в структурі світового ВВП може зменшитися до 

57,1 (Додаток З; И. 1), а країн, що розвиваються – зрости до 42,88 %. У 

довгостроковій перспективі, за умови збереження поточних тенденцій, можна 

припустити, що частка розвинутих країн та країн, що розвиваються у структурі 

формування світового ВВП дійте до паритету у 2032 р. (2023 р. – при позитивному 

прогнозі) [Додаток И. 2; И. 3]. 

Поглиблюючи дослідження світових тенденцій нагромадження та 

використання багатства, ми звертаємось до регіональної структури показника 
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світового номінального ВВП (табл. 3.1). Аналізуючи регіональну структуру цього 

показника, найбільшу частку в його формуванні становить Північна Америка – 

27,8 % або 23,5 трлн дол. США. На другому місці – Східна Азія. 

Таблиця 3.1 

Динаміка ВВП регіонів та їх частка у світовому ВВП, 1988–2023 рр. 

Джерело: побудовано автором на основі (Додатки Л; М) 

За останні десять років Східна Азія збільшила обсяг свого ВВП майже вдвічі – 

з 11,29 трлн дол США у 2008 р. до 21,16 трлн дол. США у 2018 р., що склало 24,9 % 

від світового ВВП і вивело її на друге місце з випередженням нею країн Західної 

Європи. Третє місце належить країнам Західної Європи, частка яких становить 21,6 % 

або 18,36 трлн дол. США. У сумі за 2018 рік ці три регіони створили близько 77,34 % 

світового ВВП 56 При збереженні поточних темпів зростання виникає можливість 

обережного прогнозу, згідно із яким у 2023 р. Східна Азія може стати світовим 

                                           
56 Детальніше прогнозована динаміка зростання / зменшення показника світового номінального ВВП за регіональною 

структурою та його структура в окремих економічних регіонах (Західна Півкуля, Азія та Океанія, Європа) за 1986–

2023 рр. наочно відображена у [Додаток Н.1; Н.2, Н.3, П]. 

 

Регіон 

ВВП за 
1988 р., 

млрд 

дол. 
США 

Частка 
 у світ. 

ВВП за 

1988 р., 
% 

ВВП за 
1998 р., 

млрд 

дол. 
США 

Частка 
у світ. 

ВВП за 

1998 р., 
% 

ВВП за 
2008 р., 

млрд 

дол. 
США 

Частка 
у світ. 

ВВП за 

2008 р., 
% 

ВВП за 
2018 р., 

млрд 

дол. 
США 

Частка 
у світ. 

ВВП за 

2018 р., 
% 

Прогно-

зований 
ВВП за 

2023 р., 

млрд 
дол. 

США 

Прогно-

зована 
частка 

у світ. 

ВВП, 
2023 р., 

% 

Західна Півкуля 6688,8 35,24 12003 37,93 20753 32,55 27585 32,52 33575,9 30,89 

В тому числі, - 

Південна Америка 664,74 3,50 1608 5,08 3030,4 4,75 3606,3 4,25 4386,9 4,04 

Північна Америка 5971,9 31,46 10275 32,47 17465 27,40 23550 27,76 28625,5 26,33 

Карибський басейн 24,43 0,13 54,682 0,17 120,16 0,19 157,31 0,19 201,332 0,19 

Центральна Америка 27,74 0,15 65,323 0,21 137,18 0,22 270,94 0,32 362,263 0,33 

Африка 486,86 2,56 777,05 2,46 1753,2 2,75 2326,8 2,74 3388,9 3,12 

В тому числі, - 

Північна Африка 206,28 1,09 230,9 0,73 553,06 0,87 640,9 0,76 928,949 0,85 

Африка на південь від 

Сахари 
280,58 1,48 546,1 1,73 1200, 1,88 1685,9 1,99 2459,92 2,26 

Азія і Океанія 5017,6 26,43 7758,9 24,52 16715, 26,22 30223 35,63 41898,3 38,54 

В тому числі, - 

Східна Азія 3871,5 20,40 5889,9 18,61 11286 17,70 21159 24,94 28816,7 26,51 

Центральна Азія і 

Кавказ 
125,15 0,66 328,17 1,04 1043,1 1,64 1094,4 1,29 1498 1,38 

Південна Азія 393,08 2,07 586,9 1,85 1554,7 2,44 3411,9 4,02 5364,45 4,93 

Південно-Східна Азія 304,54 1,60 508,06 1,61 1623,9 2,55 2894,2 3,41 4114,61 3,78 

Острови в Тихому 
океані (Мела-, Мікро- 

та Полінезія) 

7,258 0,04 8,536 0,03 17,563 0,03 29,922 0,04 38,048 0,03 

Австралія та Нова 

Зеландія 
316,06 1,67 437,25 1,38 1189,6 1,87 1633,8 1,93 2066,46 1,90 

Європа 6237,2 32,86 10442 33,00 22431 35,19 21820 25,72 26441,7 24,32 

В тому числі, - 

Західна Європа 6031,4 31,77 9624,3 30,42 18767 29,44 18357 21,64 22026,6 20,26 

Східна Європа 205,79 1,08 817,8 2,58 3664,4 5,75 3463 4,08 4415,12 4,06 

Близький Схід 551,4 2,90 660,16 2,09 2069 3,25 2810 3,31 3313,29 3,05 

Всього 18981 100,00 31642 100,00 63749 100,00 84835 100,00 108712 100,00 
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лідером за обсягом номінального ВВП із часткою близько 27 % від світового ВВП або 

29 трлн дол. США 57. Країнами-лідерами за рівнем номінального ВВП у 2018 р. є 

Сполучені Штати Америки – 20,5 трлн дол. США, Китай – 13,46 трлн дол. США, 

Японія – 5,07 трлн дол. США, Німеччина – 4,3 трлн дол. США, Великобританія – 

2,81 трлн дол. США, Франція – 2,79 трлн дол. США, Індія –2,69 трлн дол. США, 

Італія – 2,86 трлн дол. США, Бразилія – 1,91 трлн дол. США, Канада – 

1,71 трлн дол. США [190]. 

Ґрунтуючись на рівні інфляції за середньозваженими споживчими 

цінами (Додаток Р), нами було розраховано дефлятор номінального 

ВВП (Додаток С). Це дозволило розрахувати показник реального світового ВВП – 

його динаміку та структуру (рис. 3.3). 

Рис. 3.3. Динаміка реального світового ВВП, 1980–2023 рр. 
Джерело: побудовано автором на основі (Додатки Ж; С) 

Станом на 2018 рік, реальний світовий ВВП становив близько 

81,7 трлн дол. США (Додаток Т), що лише на 3,6 % або 3,1 трлн дол. США менше від 

його номінального значення. Така ситуація спостерігається по всій широті рядів 

динаміки. Отже, низька похибка дає нам право припустити про недоцільність 

подальшого розрахунку та використання реального ВВП для дослідження тенденцій 

економічного розвитку світової економіки, оскільки тенденції, розраховані на основі 

реального або номінального ВВП, будуть схожі, а відмінності будуть лише в 

                                           
57 Варто зазначити, що поточний прогноз щодо економічного зростання економічних регіонів Північна Америка та 

Східна Азія, ґрунтується на поточних та минулих тенденціях економічного характеру, без залучення політичного 

чинника. І хоча повномасштабна торгова війна між США та Китаєм є малоймовірною, зважаючи на: 1) значну 

економічну інтеграцію економік та значні економічні втрати для обох сторін; 2) позитивною динамікою економічних 

та дипломатичних відносин між цими країнами, що обумовлена «продавлюванням рішень» та перерозподілом сфер 

впливу в Китаї на користь США (особливо в енергетичній галузі) – цю обставину не варто недооцінювати. 
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абсолютних числових значеннях та не будуть виходити за межі похибки 

вимірювання. 

Рис. 3.4. Динаміка щорічного приросту реального ВВП, 1980–2023 рр. 
Джерело: побудовано автором на основі [247] 

Довгострокова динаміка щорічного приросту реального ВВП згідно з даними 

МВФ упродовж останніх 36 років була позитивною (рис. 3.4). Упродовж всього 

досліджуваного нами періоду, був лише одиничний випадок падіння реального 

ВВП у 2009 р., який становив 3,4 % або 1,14 трлн дол. США для розвинутих країн. 

Варто зазначити, що суттєве падіння номінального ВВП у 2015 р. не підтвердилося 

при дослідженні його реального значення. Це може означати, по-перше, що в цей 

період у світовій економіці спостерігалася тенденція до девальвації: по-друге, 

відбулося зміцнення американського долару США, що підтверджується 

підвищенням його обмінного курсу до інших валют у період із кінця 2014  до 

початку 2016 рр. 

Однак, якщо досліджувати динаміку світового реального ВВП, розрахованого 

методом дефлювання номінального ВВП на рівень інфляції за середньорічними 

цінами, тенденції будуть дещо відрізнятись і, на нашу думку, будуть більше 

відповідати практичній дійсності порівняно із даними, отриманими від МВФ, що 

можна побачити, якщо поглянути на такі історичні періоди як: 1991 р., 2008 р. та 

2015 р. (Рис.3.5). Водночас, згідно з МВФ, не було зафіксовано від’ємного приросту 

реального ВВП у 1991 р. та 2015 р. Отже, підтверджується наше припущення про 

зростання світової економічної системи, що обумовлено реалізацією економічного 
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потенціалу сучасних макроекономічних систем, економічну стабільність світової 

економічної системи загалом. 

Рис. 3.5. Динаміка щорічного приросту реального ВВП розраховано методом  

дефлювання номінального ВВП на рівень інфляції, 1980–2023 рр. 
Джерело: побудовано автором на основі (Додатки Т; У) 

І хоча макроекономічний індекс ВВП залишається досить значущим 

показником для вимірювання щорічного приросту багатства, критика не обійшла 

осторонь і його. У сучасній науковій думці наростають суперечності щодо того, як 

саме потрібно вимірювати розвиток сучасних макроекономічних систем. 

Підтвердженням цього можна вважати спільну роботу Д. Стігліца, А. Сена та 

Ж. П. Фітуссі «Доповідь комісії про вимірювання економічної продуктивності та 

соціального прогресу» [260]. Індикатор ВВП не дає змогу врахувати широкий спектр 

обставин, найважливішими з яких є соціальні проблеми суспільства. Таке  

твердження є особливо справедливим для країн, економіка яких є найбільш залежною 

від світових цін, а саме: для ресурсно-орієнтованих країн із високим рівнем 

природного капіталу та країн із низькою диверсифікацією галузевої структури 

національної економіки, для яких характерна концентрація на моно-виробництві в 

галузях зі спадною віддачею. Отже, коливання світових цін на ресурси може суттєво 

впливати на показник ВВП за незмінних кількісних та якісних характеристик самої 

економічної системи країни. Для таких країн «ресурсне прокляття» як його визначав 

Р. Аути [164], або «парадокс достатку» стає умовою, яка гальмує темпи економічного 

зростання реального сектору економіки при його одночасному вартісному 

(номінальному) розширенні, а показник ВВП не дає змогу адекватно оцінити 
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нагромаджене ними багатство як віддзеркалення  реалізованого потенціалу їх 

розвитку. Проте, економісти та міжнародні організації всього світу сходяться в тому, 

що в сучасних умовах такий індикатор як ВВП хоча й залишається показником 

економічного розвитку сучасних макроекономічних систем, але при оцінці розвитку 

країни має поступитися комплекснішим індикаторам сталого розвитку, одним із яких 

є індикатор скорегованих чистих заощаджень. Водночас, хоча показник ВВП не 

небезпідставно критикується за його вузькість при визначенні ступеня розвитку 

сучасних макроекономічних систем, він залишається базовим (традиційним) 

індикатором, який відображає ступінь реалізованого потенціалу розвитку сучасних 

макросистем та є базисом для інтегрованих якісних індикаторів економічного та 

соціального розвитку суспільства. Продовжуючи дослідження світових тенденцій 

нагромадження багатства, ми звертаємось до інтегральних показників якості 

економічного та соціального розвитку сучасних макроекономічних систем – ВВП за 

ПКС, рівня інвестицій, Індекса людського розвитку, показника валових національних 

та скорегованих чистих заощаджень, що в нашому випадку буде відображати щорічну 

дійсну норму нагромадження багатства в суспільстві. 

Одним із таких якісних індикаторів є ВВП за ПКС58. У 2018 р. світовий ВВП за 

ПКС становив 135,23 трлн міжн. дол., у структурі якого країни, що розвиваються – 

80,04 трлн міжн. дол. або 59,18 %, а розвинуті країни – 55,2 трлн міжн. дол. або 

40,81 %. У період 2009–2018 рр., світовий ВВП за ПКС у середньому щорічно зростав 

на 4,9 % (щорічний приріст 6,11 в. п, медіана – 5,32 %); країни, що розвиваються – 

6,45 % (щорічний приріст 8,1 в. п., медіана – 6,69 %), а темпи зростання розвинутих 

країн були суттєво меншими – 3,09 % (щорічний приріст 3,89 в. п., медіана – 3,59%) 

(Додаток Ф; Х). Упродовж 1981–2018 рр. у середньому абсолютний приріст світового 

ВВП за ПКС становив 3,2 трлн міжн. дол. (медіана –2,36 трлн міжн. дол.) щорічно 

(Додаток Ш). За прогнозами, у 2023 р. світовий ВПП за ПКС буде становити близько 

177,4 трлн міжн. дол., що буде на 43 % або 42,19 трлн міжн. дол. більше порівнюючи  

                                           
58 Gross domestic product is the most commonly used single measure of a country's overall economic activity. It represents the 

total value in PPP terms of final goods and services produced within a country during a specified time period. Purchasing Power 

Parity (PPP) is a theory which relates changes in the nominal exchange rate between two countries’ currencies to changes in the 

countries' price levels. 
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з 2018 р.; а для країн, які розвиваються – 111,3 трлн міжн. дол., що буде на 39,01 % 

або 31,27 трлн міжн. дол. більше порівняно з 2018 роком; для розвинутих країн – 66,1 

трлн міжн. дол., що на 19,78 % або 10,9 трлн міжн. дол. більше порівняно з 2018 р. 

Рис. 3.6. Частка розвинутих країн та країн, що розвиваються, у світовому ВВП  

за ПКС, 1980–2023 рр. 
Джерело: побудовано автором на основі (Додаток Ф) 

Фінансова криза 2008 р. стала точкою, у якій відбулася кардинально зміна 

вектору руху світової економіки та її добробуту (рис. 3.6). Починаючи з 2008 р., 

частка країн, що розвиваються, вперше почала переважати аналогічний показник 

розвинутих країн, який становив 51,2 % та 48,8 % відповідно, а у 2018 р. частка 

розвинутих країн та країн, що розвиваються, становила 40,9 % та 59,2 %. Це свідчить 

про те, що криза 2008 р. була перехідною точкою у якій відбувся світовий 

перерозподіл багатства, що проявився як економічне зростання добробуту країн, які 

розвиваються. Зважаючи на це, бідніші країни трохи збагатіли, а віддача від 

використання їх економічного потенціалу зросла, що призвело до збільшення обсягу 

створюваного та накопиченого в ними багатства. Імовірно, що надалі така тенденція 

буде тільки зберігатись. Базуючись на аналізі ВВП за ПКС як показника реалізованого 

потенціалу сучасних макроекономічних систем, ми зазначаємо, що незважаючи на 

кризи 2008 р. і 2015 р. та падіння обсягу ВВП в окремих макроекономічних системах, 

світова економіка продовжує безперервно розвиватись, постійно створюючи нове 

багатство в матеріально-речовій, вартісній та соціальних формах. 

0

10

20

30

40

50

60

70

Ч
ас

тк
а 

у
 с

в
іт

о
в
о
м

у
 В

В
П

 з
а 

П
К

С
, 
%

Розвинуті 

країни

Країни, що 

розвиваються



185 

 

Як зазначає у своїй доповіді Allianz59, у довгостроковому період Азіатський 

регіон (за винятком Японії) за темпом приросту фінансових активів на душу 

населення становив 10,5 % в останнє десятиліття, що дав змогу цьому регіону 

залишатися лідером за темпами зростання. У 2017 р. лідером за показником приросту 

фінансових активів стала Північна Америка, приріст у якій збільшився до 8,5 % з 

5,8 % порівняно з 2016 р. Водночас, темп приросту в Китаї зменшився до 14 % 

порівняно з 18,3 % у 2016 р., що дало змогу США випередити Китай за показником 

абсолютного приросту фінансових активів. У 2017 р. на США припало близько 44 % 

всього світового зростання фінансових активів у світі, а на Китай – 25 %. Відповідно, 

інші два регіони, що розвиваються – Латинська Америка та Східна Європа – зросли 

приблизно на 5,3 % та 3,8 %, що вдвічі більше порівняно зі Західною Європою – 

1,3 %) та Японією – 1,1 %. 

У 2018 р. сукупне світове багатство домогосподарств (total wealth) оцінювалось 

у 317 трлн дол. США, що на 4,6 % або 13,96 трлн дол. США більше порівняно з 

минулим роком, і більше ніж удвічі порівняно з 2000 р. – 117 трлн дол. США 

(Додаток Я). Варто зазначити, що обсяг світового багатства упродовж останніх 

18 років переважно зростав зі середньорічним темпом приросту в 6,37 % (медіана – 

6,04 %). Негативна динаміка була зафіксована лише у 2001 р. (2,29 % або 2,67 трлн 

дол. США), 2008 р. (9,34 % або 21,44 трлн дол. США), 2014 р. (0,47 % або 1,3 трлн 

дол. США) та 2015 р. (0,87 % або 2,4 трлн дол. США). Найбільший відносний та 

абсолютний приріст світового багатства був зафіксований у 2003 році – 20,5 % або 

24,6 трлн дол. США. 

За регіональною структурою найбільше світового багатства зосереджено в 

Північній Америці (106 трлн дол. США) та країнах Європи (85,4 трлн дол. США) 

(табл. 3.2). На Азіатсько-Тихоокеанський регіон припадає 56,7 трлн дол. США, що 

виводить його на третє місце за обсягом накопиченого багатства, випереджаючи 

країни Латинської Америки (8 трлн дол. США) та Африки (2,5 трлн дол. США). Варто 

зазначити, що Китай та Індія не входять до структури Азіатсько-Тихоокеанського 

                                           
59 Allianz Global Wealth Report 2017. URL: https://www.allianz.com/content/dam/onemarketing/azcom/ 

Allianz_com/migration/media/economic_research/publications/specials/en/Allianz_Global_Wealth_Report_2018_e.pdf. 
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регіону й розглядаються окремо, а їх багатство станом на 2018 р. становить відповідно 

51,87 та 5,97 трлн дол. США. У поєднанні з країнами Азіатсько-Тихоокеанського 

регіону це виводить Азіатський регіон та Океанію на перше місце обсягом 

накопиченого багатства – 114,56 трлн дол. США. Країнами, які займають найбільшу 

частку у структурі світового багатства, є: США – 31 % (98,1 трлн дол. США), Китай – 

16,4 % (51,87 трлн дол. США), Японія – 7,5 % (23,9 трлн дол. США), Німеччина – 

4,9 % (14,5 трлн дол. США), Великобританія – 4,5 % (14,2 трлн дол. США), Франція – 

4,4 % (13,9 трлн дол. США), Італія 3,3 % (10,5 трлн дол. США), Канада – 2,6 % 

(8,3 трлн дол. США). Загалом, у володінні наведених вище восьми країн, перебуває 

близько 74,6 % від усього світового багатства домогосподарств. 

Таблиця 3.2 

Динаміка регіональної структури сукупного накопиченого домогосподарствами 

багатства, 2017–2018 рр. 

Регіон 

Багатство 

за 2018 

рік, млрд 
дол. 

США 

Частка у 

світовому 
багатстві 

станом на 

2018 рік, 
% 

Абсолютний 

приріст / 

зменшення 
багатства, 

2017– 

2018 рр., 
млрд 

 дол. США 

Темп 
відносного 

приросту / 

зменшення 
багатства, 

2017– 

2018 рр., % 

Багатство 

на душу 
дорослого 

населення, 

2018 р., 
дол. США 

Абсолютний 

приріст / зменшення 
багатства на душу 

дорослого 

населення, 2017–
2018 рр., дол. США 

Темп відносного 
приросту / 

зменшення 

багатства на душу 
дорослого 

населення, 

2017–2018 рр., % 

Африка 2553 0,8 108 4,42 4138 62 1,52 

Азіатсько-
тихоокеанський регіон 

56715 17,9 929 1,67 48119 7 0,01 

Китай 51874 16,9 2266 4,57 47810 1841 4 

Європа 85402 26,9 4431 5,47 144903 7480 5,44 

Індія 5972 1,9 151 2,59 7024 50 0,72 

Латинська Америка 8055 2,5 -414 -4,89 18605 -1296 -6,51 

Північна Америка 106513 33,6 6486 6,48 391690 20451 5,51 

Всього 317084 100 13958 4,6 63100 1952 3,19 

Джерело: побудовано автором на основі (Додатки Я; АА; АБ; АВ) 

За рівнем найбільшого абсолютного приросту багатства лідерами у 2018 р. є: 

Сполучені Штати Америки – 6,3 трлн дол. США, Китай – 2,27 трлн дол. США, 

Німеччина – 982 млрд дол. США, Франція – 953 млрд дол. США, Великобританія – 

930 млрд дол. США, Італія – 524 млрд дол. США, Японія – 462 млрд дол. США, 

Південна Корея – 388 млрд дол. США, Іспанія – 297 млрд дол. США та Нідерланди – 

184 млрд дол. США. Найбільших абсолютних втрат багатства у 2018 р. зазнали: 

Бразилія – 377 млрд дол. США, Туреччина – 190 млрд дол. США, Аргентина – 

130 млрд дол. США, Швейцарія – 114 млрд дол. США, Швеція – 100 млрд дол. США, 
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Австралія – 79 млрд дол. США, Ізраїль – 40 млрд дол. США, Індонезія – 

39 млрд дол. США, Пакистан – 39 млрд дол. США та Ангола – 35 млрд дол. США. За 

відносними втратами багатства список лідерів очолили: Судан – 66,67 %, Ліберія – 

50 %, Аргентина – 27,37 %, Ємен – 17,64 %, Туреччина – 15,8 %, Бразилія – 13,27 %, 

Нігерія – 9,15 %, Пакистан – 8,45 %, Нікарагуа – 6,7 %, Швеція – 4,9 %. 

У 2018 р. показник багатства на одну дорослу особу у світі в середньому 

становив близько 63,1 тис. дол. США (Додаток АА). Починаючи з 2001 р. динаміка 

зростання багатства на одну дорослу особу в цілому була позитивною. Найбільше 

падіння було зафіксовано в період світової фінансової кризи 2008 р. – 5986 дол. США 

або 11,11 %. Обсяг фінансового та нефінансового багатства на одну дорослу особу у 

світі у 2018 р. становив 38,1 та 34,4 тис. дол. США відповідно (Додаток АБ; АВ), що 

на 0,24 % та 4,74 % більше порівняно з 2017 р. Загалом, обсяг фінансового багатства 

у світі становить – 191 трлн дол. США, нефінансового – 173 трлн дол. США, а обсяг 

світових боргів – 47,47 трлн дол. США. 

У 2018 р. лідерами за обсягом багатства на одну дорослу особу залишається 

Північна Америка та країни Європи – 391,69 та 144,9 тис. дол. США відповідно. За 

регіональною структурою у 2018 р. приріст цього показника спостерігався в 

Північній Америці (5,5 % або 20,45 тис. дол. США), країнах Європи (5,4 % або 

7,48 тис. дол. США), Китаї (4 % або 1,8 тис. дол. США), Індії (0,7 % або 50 дол. США), 

Африці (1,52 % або 62 дол. США), Азіатсько-Тихоокеанському регіоні – 0,14 % або 

7 дол. США. Лише Латинська Америка демонструвала від’ємну динаміку – 6,5 % або 

1,29 тис. дол. США. 

Лідерами за рівнем багатства на душу дорослого населення у 2018 р. є: 

Ісландія – 555,7 тис. дол. США, Швейцарія – 530,2 тис. дол. США, Люксембург – 

412,13 тис. дол. США, Австралія – 411 тис. дол. США, Сполучені Штати Америки – 

403,97 тис. дол. США, Бельгія – 313 тис. дол. США, Норвегія – 291,1 тис. дол. США, 

Нова Зеландія – 289,79 тис. дол. США, Канада – 288,26 тис. дол. США, Данія – 

286,7 тис. дол. США. 

Аналітичний інтерес викликає структура показника багатства на одну дорослу 

особу. В середньому у світі на одну дорослу особу припадає близько 
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38,1 тис. дол. США фінансового багатства (financial wealth per adult) та 

34,4 тис. дол. США нефінансового (non-financial wealth per adults), а обсяг боргів 

(англ. dept per adult) становить 9,4 тис. дол. США. Регіонами з найбільшими 

показниками фінансового та нефінансового багатства на одну дорослу особу є 

Північна Америка (320,4 та 132,2 тис. дол. США) та країни Європи (75,1 та 

93,4 тис. дол. США). Обсяг боргів на одну дорослу особу для них становить 61,06 та 

23,7 тис. дол. США відповідно. Медіанне багатство для Північної Америки становить 

65,02 тис. дол. США, а для країн Європи – 18,15 тис. дол. США. Це означає, що 

середньостатистичний житель Північної Америки (США, Канада) має у володінні на 

46,87 тис. дол. США більше багатств порівняно з середньостатистичним жителем 

Європейського регіону. Важливою ознакою, за якою відрізняються ці два регіони є 

те, що в країнах Північної Америки переважну частку становить фінансове багатство, 

у той час, як у країнах Європи – нефінансове. 

Лідерами за обсягом фінансового багатства в структурі душового багатства на 

одну дорослу особу є: Швейцарія – 372,34 тис. дол. США, Сполучені Штати 

Америки – 336 тис. дол. США, Люксембург – 245,8 тис. дол. США, Ісландія – 

231,47 тис. дол. США, Данія –230,07 тис. дол. США, Нідерланди – 

215,48 тис. дол. США, Австралія – 203 тис. дол. США, Швеція – 190,4 тис. дол. США, 

Сінгапур – 184,8 тис. дол. США та Канада – 183 тис. дол. США. У той час, найбільше 

нефінансового багатства зосереджено в таких країнах як: Ісландія – 

413,9 тис. дол. США, Австралія – 304,5 тис. дол. США, Швейцарія – 

296,7 тис. дол. США, Люксембург – 264,09 тис. дол. США, Норвегія – 

259,3 тис. дол. США, Франція – 192,7 тис. дол. США, Бельгія – 178,27 тис. дол. США, 

Гонконг – 163,2 тис. дол. США, Канада – 162,9 тис. дол. США та Данія – 

162 тис. дол. США. 

Країнами-лідерами за медіанним багатством на душу дорослого населення є: 

Ісландія – 203,8 тис. дол. США, Австралія – 191,45 тис. дол. США, Швейцарія – 

183,34 тис. дол. США, Люксембург – 164,4 тис. дол. США, Бельгія – 

163,43 тис. дол. США, Нідерланди – 114,9 тис. дол. США, Франція – 

106,8 тис. дол. США, Канада – 106,3 тис. дол. США, Японія – 103,8 тис. дол. США та 
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Нова Зеландія – 98,6 тис. дол. США. Високий рівень медіанного багатства свідчить 

про рівномірність його розподілу та високий рівень добробуту членів суспільства. 

Країнами з найбільшим душовим боргом є: Швейцарія – 138,8 тис. дол. США, 

Норвегія – 108,27 тис. дол. США, Данія – 105,37 тис. дол. США, Люксембург – 97,8 

тис. США, Австралія – 96,5 тис. дол. США, Ісландія – 89,7 тис. дол. США, 

Нідерланди – 74 тис. дол. США, Гонконг – 73,96 тис. дол. США, Швеція – 62,5 тис. 

дол. США та Сполучені Штати Америки – 61,4 тис. дол. США. Незважаючи на 

високий обсяг боргу, ці країни можна схарактеризувати як багаті. Ми робимо 

висновок, що їх становлення як країн із високим рівнем достатку, обумовлено 

передусім ефективними інститутами й ефективною стратегією економічного й 

соціального розвитку, які дозволили позичковому капіталу стати важливим фактором 

у реалізації їх потенціалу розвитку та досягти високих показників економічного 

зростання добробуту всього суспільства. 

Відображені вище тенденції досить чітко співвідносятя із показником 

приватних осіб, що мають дуже великим капітал (англ. Ultra-High Net Worth 

Individual), згідно з яким найбільша кількість ультра-багатих людей (від 

5 млн дол. США) перебувають в країнах Північної Америки – 73 тис., Європі – 

49,6 тис. та Азії – 46 тис. При збережені поточних тенденцій нагромадження 

багатства у світі в 2026 р. найбільший приріст багатих людей буде відбуватись у 

країнах Азії і становитиме 91,36 % або 42 тис. осіб (Додаток Щ, Ю). Це підтверджує 

факт стрімкого накопичення обсягу багатства в країнах Азії та реалізації 

економічного потенціалу розвитку цього регіону. 

Наступним досліджуваним нами показником є обсяг валових національних 

заощаджень «Gross Domestic Saving»60, який включає заощадження домогосподарств, 

приватного та публічного корпоративних секторів. Це дає нам можливість оцінити 

економічне зростання реального сектору економіки, рівня добробуту його членів та 

розвиток суспільства загалом. 

                                           
60 Gross domestic savings are calculated as GDP less final consumption expenditure (total consumption). 
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Упродовж останніх 37 років, частка валових національних заощаджень (gross 

domestic saving) у структурі світового ВВП, майже не змінювалась і коливалась у 

межах близько 25 % (табл. 3.3). Однак, в абсолютному значенні, обсяг валових 

національних заощаджень суттєво зростав, що обумовлено зростанням світового 

ВВП. 

Таблиця 3.3 

Динаміка валових національних заощаджень у світі, 1970–2016 рр. 

Рік 

Валові 

заощадження, 

трлн дол. США 

Частка, валових 

заощаджень у світовому 

ВВП, % 

Коефіцієнт відносного 

приросту / зменшення 

чистих заощаджень, % 

Абсолютний приріст / 

зменшення чистих 

заощаджень, трлн до. США  

1970 0,782 26,45   

1980 2,830 25,33 261,89 2,048 

1990 5,689 25,20 101,02 2,859 

2000 8,523 25,39 49,82 2,834 

2007 15,488 26,78 13,96094 1,897 

2008 16,626 26,21 7,347963 1,138 

2009 14,374 23,90 -13,5453 -2,252 

2010 16,471 24,97 14,5871 2,097 

2011 18,457 25,18 12,06231 1,987 

2012 18,769 25,04 1,687495 0,311 

2013 19,218 24,94 2,394779 0,449 

2014 19,794 25,01 2,994882 0,576 

2015 18,686 24,97 -5,59851 -1,108 

2016 18,736 24,67 0,269152 0,050 

В середньому 
2007–2016 рр. 

17,66 25,17 4,93 0,50 

Медіана  

2007–2016 рр. 
18,57 24,99 3,21 0,44 

Джерело: розраховано та побудовано автором на основі [196; 197] 

Станом на 2016 р. абсолютний обсяг світових валових національних 

заощаджень становив 18,74 трлн дол. США, що на 0,27 % більше порівняно з 2015 р. 

Водночас, їх відносна частка у світовому ВВП зменшилася на 0,3 в. п. У минулому 

2015 р. таке явище було спричинено передусім падінням світового ВВП, однак 

2016 р. він зростав. Від’ємна тенденція 2015–2016 рр. несуттєво позначилася на 

довгостроковій (1990–2016 рр.) динаміці абсолютного середньорічного приросту 

валових національних заощаджень, яку можна оцінити як позитивну – 

0,5 трлн дол. США (медіана – 0,44 трлн дол. США) (Додаток АЖ. 3). У 2009 році 

показник абсолютних валових національних заощаджень зазнав суттєвого падіння 

(2,25 трлн дол США), однак, уже наступного року цей показник вийшов на 

докризовий рівень. Водночас, обсяг світових валових заощаджень61 (gross savings) у 

2016 р. становив близько 19,86 трлн дол. США (Додаток АЖ. 2). 

                                           
61 Gross savings are calculated as gross national income less total consumption, plus net transfers. 
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Країнами-лідерами за обсягом валових національних заощаджень на 2016 р. 

були: Китай – 5,2 трлн дол. США, Сполучені Штати Америки – 3,14 трлн дол. США, 

Японія – 1,2 трлн дол. США, Німеччина – 0,94 трлн дол. США, Індія – 

0,65 трлн дол. США, Франція – 0,52 трлн дол. США, Південна Корея – 

0,51 трлн дол. США, Великобританія – 0,39 трлн дол. США, Італія – 0,38 трлн дол. 

США, Росія – 0,36 трлн дол. США. Країнами лідерами за часткою валових 

національних заощаджень у структурі ВВП на 2016 є: Суринамі – 62,86 %, Бруней – 

50,1 %, Макао – 48,6 %, Китай – 46 %, Сінгапур – 44,36 %, Філіппіни – 43,79 %, 

Ботсвана – 43,26 %, Непал – 40,5 %, Бангладеш – 37 %, Ірландія – 36,3 %, Південна 

Корея – 35,69 %. За абсолютним приростом валових національних заощаджень у 

2016 р. були: Японія – 168,4 млрд дол. США, Індонезія – 28,89 млрд дол. США, 

Німеччина – 28,6 млрд дол. США, Іран – 23,31 млрд дол. США, Іспанія – 

15,29 млрд дол. США, Індія – 15,29 млрд дол. США, Таїланд – 14,4 млрд дол. США, 

Бангладеш – 13,4 млрд дол. США, Південна Корея – 12 млрд дол. США, Нідерланди – 

10,4 млрд дол. США. 

Індекс скорегованих чистих заощаджень, включно зі збитком від викидів 

твердих частинок «Adjusted net saving, including Particulate emission damage»62, є 

важливим показником, який дає змогу схарактеризувати реалізований потенціал 

розвитку сучасних макроекономічних систем, оскільки враховує витрати на 

людський капітал, виснаження природного капіталу, збиток від забруднення довкілля 

та для здоров’я людини. У період 1990–2016 рр. частка скорегованих чистих 

заощаджень (СЧЗ) у структурі світового валового національного доходу за атласним 

методом63 (ВНД) в середньому становила 9,9 % (медіана – 10,17 %) (Додаток АЖ. 1).  

Ґрунтуючись на показниках ВНД [200] та СЧЗ [162], нами було розраховано його 

абсолютні значення. Станом на кінець 2016 року, обсяг скорегованих чистих 

заощаджень у світі становив 8,23 трлн дол. США або 10,7 % від світового ВНД. 

Порівняно з минулим роком цей показник зменшився на 10,6 % або 

                                           
62 Adjusted net savings are equal to net national savings plus education expenditure and minus energy depletion, mineral 

depletion, net forest depletion, and carbon dioxide and particulate emissions damage. 
63 GNI (formerly GNP) is the sum of value added by all resident producers plus any product taxes (less subsidies) not included 

in the valuation of output plus net receipts of primary income (compensation of employees and property income) from abroad. 
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974 млрд дол.  США. У період 1990–2016 рр. динаміка відносного приросту була 

позитивною: 6,46 % (медіана – 6,4 %) або 243,7 млрд дол. США (медіана – 220,2 млрд 

дол. США) у середньому щороку. Це означає, що домінував інтенсивний тип 

економічного зростання, відбулося зростання віддачі та ефективності продукування 

багатства за однакових обсягів зносу основних виробничих фондів, виснаження 

мінеральних, енергетичних та лісових ресурсів та збитків, пов’язаних із викидами 

двоокису вуглецю. Не останню роль у зростанні цього показника відіграло зростання 

витрат на освіту, що досить чітко корелюється зі зростанням ІЛР за цей період. 

Станом на 2016 р. найбільший показник скорегованих чистих заощаджень був 

зафіксований серед таких країн: Китай – 2,5 трлн дол. США, Сполучені Штати 

Америки – 1,15 трлн дол. США, Німеччина – 494,5 млрд дол. США, Індія – 

343,9 млрд дол. США, Японія – 289 млрд дол. США, Південна Корея – 

269 млрд дол. США, Франція – 183,9 млрд дол. США, Мексика – 144 млрд дол. США, 

Індонезія – 142,1 млрд дол. США, Нідерланди – 130,6 млрд дол. США, Швейцарія – 

112,8 млрд дол. США, Швеція – 109 млрд дол. США. За показником абсолютного 

приросту СЧЗ лідерами у 2016 р. є: Індонезія – 21,4 млрд дол. США, Італія – 

19,26 млрд дол. США, Ірландія – 13,5 млрд дол. США, Бангладеш – 

8,9 млрд дол. США, Саудівська Аравія – 6,45 млрд дол. США, Таїланд – 

6,44 млрд дол. США, Ангола – 6,38 млрд дол. США, Іспанія – 5,18 млрд дол. США, 

В’єтнам – 4,8 млрд дол. США, Оман – 4,56 млрд дол. США. Країнами, так званими, 

«аутсайдерами» з найбільшим від’ємним приростом у 2016 році були: Китай – 

282 млрд дол. США, США – 215 млрд дол. США, Росія – 81,4 млрд дол. США, Індія – 

49,6 млрд дол. США, Катар – 48,4 млрд дол. США, Австралія – 35,86 млрд дол. США, 

Японія – 32,8 млрд дол. США, Бразилія – 31 млрд дол. США, Норвегія – 

24,37 млрд дол. США, Канада – 22,43 млрд дол. США. 

Для дослідження тенденцій зростання добробуту сучасних макроекономічних 

систем важливим є показники обсягу та частки, яка спрямовується ними на 

інвестиційні проекти, оскільки інвестиції нині є запорукою багатства в майбутньому. 

Станом на 2017 р. обсяг світових інвестицій оцінювалася у 25,27 % від світового ВВП 

або 19,8 трлн дол. США. Частка, яку займають інвестиції в структурі світового ВВП, 
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починаючи з 2009 р. суттєво не змінювалась і становила близько 24 % 

(Додаток АЕ. 2). У середньому за період 2000–2017 рр. валовий обсяг інвестицій 

зростав на 832,36 млрд дол. США (медіана – 1058 млрд дол. США) або 5,8 % 

(медіана – 5,9 %) щорічно. За прогнозами у період з 2018–2022 рр., обсяг сукупних 

інвестицій зросте до 26 трлн дол. США у 2022 р. і становитиме 26 % від світового 

ВВП. Докладніше коефіцієнти динаміки абсолютного та відносного приросту 

світових інвестицій наведені у (Додаток АЕ. 2). Припущення щодо економічного 

зростання та розвитку сучасних макроекономічних систем підтверджується 

позитивною динамікою довгострокового зростання обсягу світових інвестицій 

(Додаток АЕ. 1).  

Лідерами за часткою інвестицій у структурі ВВП стали: Бутан – 63,7 %, 

Алжир 38,9 %, Панама – 43,3 %, Тімор – 55,9 %, Суринамі – 51 %, Мозамбік – 44 %, 

Китай – 44 %, Непал – 42 %, Мавританія – 42 % та Замбія – 41,8 %. Цей показник дає 

змогу визначити країни, які сконцентрували свою економічну політику на 

продуктивному споживанні накопиченого ними багатства, будуючи своє економічне 

життя навколо інвестиційної політики примноження багатства, він не враховує валовий 

абсолютний обсяг інвестицій. Якщо поглянути на абсолютні показники валових 

інвестицій, то буде зовсім інша картина. Базуючись на показниках частки інвестицій у 

структурі ВВП та номінального ВВП країн, ми розрахували абсолютний річний обсяг 

інвестицій для 171 країн світу на 2017 р. Отже, нами було встановлено, що станом на 

2017 р. лідерами за абсолютними обсягами інвестицій стали: Китай – 

5,26 трлн дол. США, Японія – 1,14 трлн дол. США, Індія – 730 млрд дол. США, 

Німеччина – 710 млрд дол. США, Франція – 598 млрд дол. США, Канада – 

381 млрд дол. США, Бразилія – 366 млрд дол. США, Індонезія – 346 млрд дол. США, 

Австралія – 335 млрд дол. США, Італія – 323 млрд дол. США. Прогнозується, що у 2022 

р. лідерами за абсолютними обсягами інвестицій стануть: Китай – 7,69 трлн дол. США, 

Сполучені Штати Америки – 4,8 трлн дол. США, Японія – 1,3 трлн дол. США, Індія – 

1,19 трлн дол. США, Німеччина – 909 млрд дол. США, Франція – 733 млрд дол. США, 

Південна Корея – 582 млрд дол. США, Індонезія – млрд дол. США, Великобританія – 

522 млрд дол. США, Бразилія – 512 млрд дол. США. 
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Завершує список якісної оцінки реалізованого потенціалу сучасних 

макроекономічних систем Індекс людського розвитку «Human Development Index» 

або ІЛР. Цей показник дає змогу всебічно поглянути на розвиток країни, а не лише на 

його економічну сторону, включивши соціальні проблеми та суперечності, що 

наростають чи є в суспільстві. В цілому, у світі спостерігається позитивна тенденція 

до зростання Індексу людського розвитку (ІЛР). Якщо у 90-х рр. світовий індекс ІЛР 

становив 0,598, то на кінець 2017 р. він становив 0,728, що на 0,2 пункти більше 

порівняно з минулим роком. Це означає, що у світі зростає рівень грамотності, рівень 

життя, доходу, довголіття та здоров’я людей, а значить, локальні макроекономічні 

системи розвиваються. 

За показником ІЛР лідерами у 2017 р. були: Норвегія – 0,953, Швейцарія – 

0,944, Австралія – 0,939, Ірландія – 0,938, Німеччина – 0,936, Ісландія – 0,935, 

Гонконг, КНР (ОАР) – 0,933, Швеція – 0,933, Сінгапур – 0,932, Нідерланди – 0,931, 

Данія – 0,929, Канада – 0,926 та США – 0,924 [215]. Такий високий показник свідчить 

про значний рівень розвитку певної макроекономічної системи, її економічної та 

соціальної компоненти. Переважна більшість країн, які демонструють високий рівень 

фінансових показників, таких як рівень ВВП, ВВП за ПКС, валового багатства та 

багатства на одну дорослу людину, входять до першої двадцятки за рівнем розвитку 

ІЛР. Однак, хоча і фінансово успішні країни – це переважно країни з дуже високим 

рівнем людського розвитку, є певні винятки, наприклад, Росія. Для такої країни й 

індекс ІЛР і є дуже високим, однак, обсяг накопиченого нею багатства та його 

щорічний приріст є досить низькими. У цілому, обсяг накопиченого багатства та рівня 

розвитку людського потенціалу, переважно співвідносять один з одним, що дає нам 

підстави припустити наявність взаємозв’язку між ними та взаємного впливу один на 

одного. Водночас, постає питання  про те, чи обсяг накопиченого багатства став 

причиною розвитку людського потенціалу, чи навпаки, щодо відповіді на яке у 

сучасній  економічній думці й досі ведеться дискусія. 

Ми живемо в період, коли переважна більшість країн та світова економіка 

зростає та розвивається. Однак, з погляду людської історії, такий феномен є 

нещодавній і не був характерний ій минулому. Незважаючи на позитивну динаміку 
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зростання світової економіки упродовж останніх трьох століть немає жодних підстав 

вважати, що темпи економічного зростання будуть залишатися на попередніх рівнях, 

а світова економіка буде зростати й надалі. Переважна частина сучасних економічних 

прогнозів передбачає, що через деякий час темпи економічного зростання світової 

економіки зменшаться, у кращому випадку її очікує стагнація, оскільки, по-перше, 

економічне зростання та розвиток є циклічним процесом, що чергується короткими 

та довгими економічними циклами. По-друге, тип розвитку для більшості країн та 

світової економіки сьогодення, загалом, можна схарактеризувати як досить далекий 

від концепції сталого розвитку, відповідно до якої розвиток є прогнозованим і 

самодостатнім процесом, який відбувається по всій площині сучасної 

макроекономічної системи та охоплює всі її рівні: економічний, соціальний, 

природний. На противагу цьому нині спостерігається домінування екстенсивного 

типу економічного розвитку з частковим включенням інтенсивного, що спричинило 

наявні та спричинить нові економічні та соціальні проблеми, наприклад, погіршення 

стану довкілля, вичерпання водних ресурсів, виснаження родючого ґрунту, 

заболочення водойм, погіршення якості повітря тощо, що підтверджуються 

зниженням показника скорегованих чистих заощаджень на 10,5 % у 2016 р. Отже, 

наростання соціальних та екологічних проблем про всій широті світової економіки, 

починаючи від країн-лідерів за обсягом багатства США, Європи, Китаю та Індії, 

закінчуючи бідними країнами та досягнення тієї точки, коли можливості 

екстенсивного економічного зростання закінчаться через брак ресурсів. 

 

 

3.3. Потенціал нагромадження та використання багатства України 

 

 

У сучасних умовах Україна переживає складний із погляду політики та 

економіки період, за якого багатство не накопичується. За останні 3 роки 2016–

2018 рр., відбулися незначні позитивні зрушення, але перед цим мав місце 

надзвичайно великий спад. У 2014 р. економіка України втратила ¼ ВВП (- 26,3 %), 

а через рік, у 2016 р. – ще ⅓ (- 31 %). У сумі за ці два роки економіка України 



196 

 

скоротилась вдвічі: з 179,57 млрд дол. США у 2013 р. до 90,9 млрд дол. США у 2015 р. 

Отже, приріст ВВП у 2016 р., 2017 р. та 2018 , який становив 2,6 %, 20,1 % та 12,7 % 

відповідно, необхідно оцінювати як умовно позитивний результат. Саме тому ми 

включаємо в наш аналіз два аспекти: короткостроковий та довгостроковий. 

Дослідження тенденцій нагромадження та використання багатства спрямоване 

на розгляд макроекономічних індикаторів, які дають змогу зрозуміти сучасну 

сутність економіки України. Найбільш повно потребам цього дослідження 

відповідають такі з них: сукупне багатство домогосподарств, багатство на одну 

дорослу особу, медіанне багатство, фінансове та нефінансове багатство, реальний та 

номінальний валовий внутрішній продукт (ВВП), ВВП за паритетом купівельної 

спроможності, обсяг інвестицій та їх частка в структурі ВВП, валовий національний 

дохід (ВНД), обсяг валових, валових національних та скорегованих чистих 

заощаджень, обсяг імпорту та експорту, сальдо торгового балансу, Індекс людського 

розвитку. Використовуючи систему цих показників необхідно враховувати, що 

динаміка може певним чином вуалювати фактичний стан економіки країни через те, 

що у 2014–2016 рр., як зазначалося вище, у країні відбувся неабиякий спад. Необхідно 

також зазначити, що не існує єдиного універсального показника, який дав би змогу в 

повному обсязі оцінити реальний розвиток суспільства та його потенціал 

нагромадження багатства. Кожен із зазначених вище показників відображає певний 

аспект того стану, якого на поточному етапі розвитку досягла національна 

макроекономічна система, що разом з іншими показниками, дає змогу розширити 

уявлення про те, як саме та у яких обсягах продукується, нагромаджується та 

споживається багатство в Україні. 

У 2018 р. номінальний ВВП (nominal GDP) в Україні становив 

126,39 млрд дол. США, що на 12,7 % або 14,26 млрд дол. США більше порівняно з 

минулим роком (рис. 3.7). Водночас, реальний ВВП (real GDP) зріс на 16,27 % або 

15,9 млрд дол. США та становив 113,97 млрд дол. США (Додаток АИ]. 

У довгостроковому періоді 1992–2017 рр. спостерігалася позитивна тенденція 

зростання номінального ВВП із середньорічними темпом приросту 9,25 % (медіана – 

12,2 %) або 4 млрд дол. США (медіана – 7,39 млрд дол. США). Проте, динаміка була 
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нерівномірною, найбільші падіння зазначеного показника в Україні було зафіксоване 

у 1999 р. – 10,6 млрд дол. США, 2009 р. – 66,68 млрд дол. США, 2014 р. – 

47,2 млрд дол. США та 2015 р. – 41,4 млрд дол. США. За показником номінального 

ВВП (2018 р.) Україна перебуває в групі країн із показником від 100 до 

200 млрд дол. США, поряд з такими країнами як Еквадор – 107 млрд дол. США, 

Ангола – 114,5 млрд дол. США, Марокко – 118,18 млрд дол. США, Кувейт – 

144,5 млрд дол. США, Угорщина – 156,39 млрд дол. США, Казахстан – 

184,2 млрд дол. США, Катар – 188,3 млрд дол. США [189]. 

 

Рис. 3.7. Динаміка національного ВВП в Україні, 1992–2023 рр. 
Джерело: побудовано автором на основі (Додаток АЗ) 

Аналізуючи економічні тенденції, що склалися в Україні дотепер, досить важко 

однозначно оцінювати її потенціал нагромадження багатства. На сучасний 

економічний стан країни й нині продовжують впливати негативні внутрішні та 

зовнішні чинники, ключовими із яких є війна на сході України, висока 

корумпованість, адміністративний та податковий тиск на суб’єктів мікроекономічної 

діяльності, відсутність правил економічної поведінки (рейдерство у вітчизняній 

формі його прояву), нечітко визначені обов’язки й відповідальність по всій широті 

структури державної влади та зарегульованість взаємодії виконавчої влади із 

громадськістю, недотримання непохитного права на приватну власність, 

скомпрометованість та неефективність судової системи, низький обсяг позичкового 

капіталу в економіці країни та високі ставки кредитів за одночасного розвитку 

мікрокредитування фізичних осіб. 
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Однак, з урахуванням певних позитивних змін, що почали відбуватись у період 

з 2016–2018 рр. виникає можливість обережного прогнозу зростання реального ВВП 

країни. У 2018 р. цей приріст дійсно становив майже 16 %. Поступовий вихід із 

депресії та перехід до циклу пожвавлення можна очікувати в найближчі шість років. 

За прогнозом, номінальний ВВП у 2023 році може досягти 174,3 млрд дол. США, що 

все одно на 8 % буде менше порівняно з найуспішнішим в історії України 2008 р. – 

188,24 млрд дол. США. 

Водночас необхідно зазначити, що остаточний результат залежатиме від того, 

наскільки українське суспільство зможе обмежити негативний вплив на економіку 

Україну наведених вище негативних чинників. Окремо варто зазначити, що високий 

національний ВВП країни не завжди є показником її високого рівня життя та 

добробуту населення. У такому разі, набуває значення показник ВВП на душу 

населення за ПКС (GDP per capita, PPP based). У 2018 р. ВВП за ПКС в Україні 

становив 391,5 млрд міжн. дол., а показник ВВП на душу населення за ПКС становив 

9,18 тис. міжн. дол., що на 4,89 % або 428,49 міжн. дол. більше порівняно з 2017 р. 

(Додаток АК). Найвищим рівень показника ВВП за ПКС в Україні був зафіксований 

напередодні фінансово-економічної кризи (2008 р. – 405,35 млрд міжн. дол.), а ВВП 

за ПКС на душу населення у 2018 р. Хоча значення показника душового ВВП за ПКС 

у період 2009–2017 рр. були меншими за його значення 2008 р., коливання в динаміці 

траплялись але були неістотними. Чимале падіння ВВП на душу населення за ПКС 

упродовж 2008–2016 рр. супроводжувалося природним скороченням населення, що 

зумовило певний компенсаторний (хоча й соціально небажаний) ефект, а також 

тимчасовим вилученням зі складу наявного населення України жителів окупованої 

Автономної Республіки Крим. Оскільки темп зниження сукупного душового ВВП 

країни за ПКС був меншим за темп зниження чисельності населення, це формально 

покращило частковий показник (ВВП на душу населення за ПКС). Якщо 

співвідношення цих чинників (фактично обох негативних) не зміниться, а в Україні 

буде спостерігатися позитивна динаміка зростання економіки, у динаміці ВВП за 

ПКС на душу населення в період 2018–2023 рр. можна очікувати приріст на 28,45 % 

до 12,1 тис. міжн. дол. 
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Іншим ключовим макроекономічним показником оцінки розвитку потенціалу 

нагромадження та використання багатства в Україні є ВНД (Gross National Income). 

Цінність цього показника для дослідження тенденцій розвитку сучасних 

макроекономічних систем полягає в тому, що за умови вивозу капіталу із країни обсяг 

ВНД країни може бути суттєво нижче, ніж її ВВП. Це зумовлено тим, що частка 

іноземних компаній та громадян вивозять отриманий ними дохід і, відповідно, 

багатство в країні не накопичується. ВНД є індикатором потоку первинних доходів, 

який дає змогу оцінити істинний обсяг багатства, який наростила країна та її 

громадяни за звітний період. Для більшості країн світу показники ВНД та ВВП мають 

майже однакові значення та можуть використовуватись у макроекономічному аналізі 

як взаємозамінні. Проте, через те, що Україна є країною з високим рівнем трудової 

еміграції, обсяг грошових коштів та багатства, ввезених / вивезених резидентами, є 

чинником, який потрібно враховувати. 

У 2017 р. ВНД України становив 101,46 млрд дол. США [202], що на 2,8 % або 

2,8 млрд дол. США більше порівняно з минулим роком (Додаток АУ. 1). Для темпу 

приросту цього показника властива висока волатильність з середньорічним 

приростом у 7,8 % або 3,95 млрд дол. США (медіана – 8,1 % або 6,28 млрд дол. США). 

Відповідно, ВНД на душу населення в Україні 2017 р. становив 2,39 тис. дол. США, 

що на 3,46 % або 80 дол. США більше порівняно з 2016 р. Аналізуючи та 

співвідносячи показники ВВП та ВНД за 2017 рік, ми фіксуємо різницю між ними 

близько 10,7 млрд дол. США, яка свідчить про від’ємне сальдо первинних доходів в 

Україні. У зв’язку з цим у 2017 р. переважала тенденція до вивезення доходів із країни 

над їх ввезенням. Водночас, насправді вивіз капіталу за так званими «сірими 

схемами» може суттєво змінити уявлення про відтік за кордон національного 

багатства України. 

Показник ВНД за ПКС у 2017 р. становив 378,1 млрд міжн. дол., що на 8,24 % 

або на 28,77 млрд міжн. дол. більше порівняно з 2016 р. Відповідно, показник ВНД за 

ПКС на душу населення становив 8,9 тис. міжн. дол. Такий показник розглядається 

як індикатор рівня життя й достатку в суспільстві. Проведений аналіз дає змогу 

констатувати його позитивний приріст на 8,67 % або 710 міжн. дол. порівняно з 
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2016 р. (Додаток АУ. 2). Проте, цей показник не враховує, наскільки рівномірно 

розподіляється дохід між громадянами країни, збиток, завданий природним ресурсам 

та оточуючому середовищу внаслідок виробничої діяльності та ігнорує цінність, яку 

мають блага для людини, рівнозначно розглядаючи корисні та шкідливі з погляду 

суспільства продукти, наприклад, цигарки чи алкоголь. Саме тому ми звертаємося до 

інших макроекономічних показників – валових, валових (чистих) національних та 

скорегованих чистих заощаджень або дійсної норми нагромадження. 

Станом на кінець 2017 р. валові заощадження (Gross savings) в Україні 

становили 22,7 млрд дол. США або 20,24 % від ВВП країни, що на 28,19 % або 

4,99 млрд дол. США більше порівняно з 2016 р. (Додаток АЛ. 1), а частка валових 

заощаджень у структурі ВВП зросла на 1,25 в. п. Аналізуючи динаміку валових 

заощаджень у період з 2000–2017 рр. важливо зазначити суттєве зниження їх частки 

в структурі ВВП 2013 р. (до 8,7 %) та 30 % зниження його абсолютного значення (до 

16,1 млрд дол. США). Відповідно, показник валових національних заощаджень (Gross 

domestic saving) на 2017 р. становив 16,18 млрд дол. США, що на 7,79 % або 

1,17 млрд дол. США більше порівняно з 2016 р. (Додаток АЛ. 2). За обсягом валових 

заощаджень Україна знаходиться в групі країн, чисті заощадження яких становить від 

10 до 20 млрд дол. США, поряд із такими країнами як: Азербайджан – 

12,5 млрд дол. США, Узбекистан – 12,6 млрд дол. США, Болгарія – 

12,7 млрд дол. США, Домініканська Республіка – 14 млрд дол. США, Словенія – 

14,1 млрд дол. США, Ангола – 14,4 млрд дол. США, Білорусь – 16,6 млрд дол. США, 

Ефіопія – 19,4 млрд дол. США [197]. 

Важливість показника скорегованих чистих заощаджень (Adjusted Net Savings) 

полягає в тому, що він враховує зношеність основних виробничих фондів, 

виснаження енергетичних, мінеральних та лісових ресурсів та збитків від викидів 

двоокису вуглецю, а також витрати на освіту. Станом на кінець 2016 р. показник 

скорегованих чистих заощаджень в Україні становив 2,6 млрд дол. США, що на 174 % 

або 1,6 млрд дол. США більше порівняно з минулим роком (Додаток АМ). У 

довгостроковому періоді 1995–2016 рр. в середньому цей показник був від’ємним та 

становив 101,5 млн дол. США. Найефективнішим періодом в історії України був 
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2002–2008 рр., коли цей показник завжди був позитивний. Найзбитковішим для 

українського суспільства були періоди 1995–2001 рр. (в середньому 4,67 млрд дол. 

США) та 2009–2016 рр. – 3,74 млрд дол. США. Отже, при досить високому 

нагромадженні багатства в Україні, воно споживається неефективно. Зважаючи на це, 

Україна генерує нові блага та послуги для задоволення суспільних потреб, однак їх 

продукування з погляду суспільної корисності та враховуючи збитки від виробничої 

діяльності, є збитковим. Це спричинено непродуктивним споживанням багатства, 

відсутністю суспільно важливих інвестицій, які могли би компенсувати збиток, 

завданий природному багатству країни. Також це свідчить про те, що економіка 

країни є переважно ресурсною та промислово орієнтованою, а частка, яка 

продукується у нематеріальній сфері, є низькою. Низький показник скорегованих 

заощаджень свідчить, що природна рента майже не інвестується ані в розвиток 

матеріального виробництва, ані у сферу нематеріального виробництва, основу якої 

становлять інвестиції в освіту та науку. Водночас, у 2016 р. сукупна частка інвестицій 

(total investment) у ВВП України становить 21,72 %, що в сумі – близько 

20,28 млрд дол. США, а у 2017 р. – 23,26 млрд дол. США або 20,7 % від ВВП 

країни (Додаток АХ). 

Рис. 3.8. Динаміка валових інвестицій у структурі ВВП України 

за 2000–2022 рр. 
Джерело: розраховано та побудовано автором на основі [270] 

У період з 2000–2015 рр. динаміка частки інвестицій у ВВП країни була 

від’ємною (рис. 3.8), проте з 2016 р. почала спостерігатися позитивна динаміка. За 

прогнозами МВФ, у період з 2018–2022 рр. частка інвестицій від ВВП в Україні буде 

становити близько 20 %, а в сумі вони становитимуть близько 30 млрд дол. США 
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щорічно, досягнувши максимального рівня у 2023 р. (39,8 млрд дол. США), що вдвічі 

більше порівняно з 2017 роком. Обсяг прямих іноземних інвестиції (Foreign direct 

investment – FDI) в Україну в 2017 р. зменшився на 32,95 % або на 

1,082 млрд дол. США (до 2,2 млрд дол. США). Проте, зниження рівня FDI в 

економіку України у 2017 р. потрібно розглядати як негативну тенденцію лише 

умовно, оскільки аналогічна тенденція мала місце у світовій економіці в цілому (обсяг 

світових FDI знизився майже на 20 %). Світовий інвестиційний ринок 

характеризується високою волатильністью, а тенденції зростання / зменшення обсягу 

FDI в Україні майже завжди повторюють світові. Проте, важливішим є суттєве 

зниження обсягу FDI із України: до 8 млн дол. США у 2017 р., що у 150 разів менше 

порівняно з 2012 р., у якому Україною було інвестовано за кордон близько 

1,206 млрд дол. США [185].  

Суттєвий вплив на обсяг інвестицій здійснює рівень інфляції в країні. Згідно з 

даними Світового банку (The World Bank) станом на 2017 р.  рівень інфляції в Україні 

становив 22,1 %, що на 4,97 в. п. більше порівняно з 2016 р. (17,14 %), проте суттєво 

менше порівняно з 2015 р. (38 %). Україна знаходилась у групі країн із річним рівнем 

інфляції від 20 до 30 %, поряд із такими країнами, як Єгипет – 22,9 %, Бурунді – 

20,2 %, Суринамі – 21,8 %, Лівія – 24,4 % та Аргентина – 25,3 %. Оптимістичнішою є 

оцінка рівня інфляції в Україні Міжнародним валютним фондом (International 

Monetary Fund) згідно з яким інфляція в країні у 2017 р. становила близько 14,4 %, а 

у 2018 р. – 10,9 % та за прогнозами буде поступово знижуватись досягнувши 

мінімуму в 2023 р. (5,2 %) [218]. 

Аналіз зовнішньої торгівлі товарами за період з 2012–2017 рр. [136] дає змогу 

констатувати, що валовий обсяг імпорту поступово зменшувався з 

84,65 млрд дол. США у 2012 р. до 39,25 млрд дол. США у 2016 р. (Додаток АН). 

Однак, скорочення обсягу імпорту не було наслідком імпортозаміщення, а отже, і не 

може оцінюватись як позитивна тенденція, оскільки за аналогічний період, обсяг 

експорту зменшився з 68,8 млрд дол. США у 2012 р. до 36,36 млрд дол. США у 2016 р. 

У 2017 р. відбулось одночасне зростання експорту (43,26 млрд дол. США) та імпорту 

(49,61 млрд дол. США). Водночас, сальдо торгового балансу товарами починаючи з 
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2016 р. і далі залишається від’ємним, становивши на кінець 2017 р. 6,3 млрд дол. 

США. Традиційно додатне сальдо торгового балансу розглядається як позитивний 

факт функціонування певної макроекономічної системи, але це правило дійсне лише 

для ресурсно-орієнтованих економік та економік з моногалузевою структурою 

виробництва: воно не поширюється на економіки з високою часткою нематеріальних 

благ та продуктів інтелектуальної праці. Підтвердженням цього є приклад США як 

країни, торгове сальдо якої довгий час залишається від’ємним при одночасному 

зростанні сукупного добробуту, ВВП, ВНД, валового багатства та багатства на одну 

дорослу особу тощо. Якщо проаналізувати структуру зовнішньої торгівлі послугами 

у 2017 р. (експорт – 10,45 млрд дол. США; імпорт – 5,36 млрд дол. США), то за цей 

період сальдо торгового балансу послугами в Україні було позитивним та становило 

5,08 млрд дол. США. 

Для України від’ємне сальдо торгового балансу є важливим показником 

нагромадження багатства. Його роль полягає в оцінці реальних грошових потоків у 

країні. Якщо обсяг імпорту зростає одночасно з обсягом експорту, це свідчить про 

пожвавлення господарської діяльності в країні на макро- та мікрорівнях, економічне 

зростання та національний розвиток в цілому. У випадку, коли показники 

зменшуються так, як це відбувається в Україні, це означає, що економічна діяльність 

звужується, а приріст багатства у кращому випадку може бути в перспективі 

нульовим. Фактично, у період з 2011–2015 рр.) обсяг експорту товарів суттєво 

зменшився, а його динаміка була негативною, і лише з 2016 р. почалися незначні 

позитивні зрушення, що продовжились у 2017–2018 рр. Згідно з проведеним аналізом 

статистичних звітів, розроблених Державною службою статистики України за період 

січень–листопад 2018 р. у кінці звітного періоду можна очікувати незначне зростання 

обсягу експорту товарів та послуг в Україні, за одночасного зростання обсягу імпорту 

товарів та зменшення обсягу імпорту послуг. З огляду на переважання імпорту 

товарів та послуг над їх експортом виникає можливість обережного прогнозу, 

відповідно до якого сальдо торгового балансу України на кінець 2018 р. залишиться 

від’ємним і становитиме близько 5–6 млрд дол. США. 
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 У 2018 р. сукупне багатство домогосподарств (total wealth) в Україні 

оцінювалось у 55 млрд дол. США (Додаток АП), що на 5,7 % або 3 млрд дол. США 

більше порівняно з минулим роком. За темпом його падіння у 2016 р. Україна посіла 

друге місце у світі після Аргентини. Однак, уже 2017 р. поступилася місцем іншим 

країнам, зайнявши лише 18 та 16 місце за темпом відносного та абсолютного 

зменшення багатства домогосподарств відповідно. У довгостроковому періоді з 

2000–2018 рр. спостерігається тенденція до зростання багатства в Україні. Проте, цей 

тренд виявився досить неоднозначним, якщо його розглядати по роках. Позитивна 

динаміка приросту сукупного багатства, створеного у сфері домогосподарств, у 

середньому щорічно становила 6,5 % (медіана – 12,06 %) і супроводжувалася 

високою волатильністью в межах від абсолютного падіння до 77 млрд дол. США 

(2008 р.) до зростання на 67 млрд дол. США (2007 р.). У короткостроковому періоді 

тенденція створення багатства в Україні є однозначно негативною. Починаючи з 

2013 р. обсяг багатства в Україні невпинно зменшувався, досягнувши піку свого 

падіння у 2016 р. – 50 млрд дол. США (Додаток АП). У якості певної ознаки імовірної 

зміни цієї ситуації на краще необхідно відзначити лише те, що обсяги зниження 

багатства домогосподарств поступово скорочувалися третій рік поспіль, 

залишаючись майже на однаковому рівні, і лише у 2018 р. відбувся незначний його 

приріст (3 млрд дол. США). При збереженні поточної траєкторії динаміки, у 2018–

2020 рр. потенційно існує можливість збереження позитивної тенденції, проте 

показники 2007 р. довгий час залишатимуться недосяжними. За обсягом 

нагромадженого багатства Україна знаходиться у групі країн до 100 млрд дол. США 

поряд із Парагваєм, Мальтою, Естонією, Йорданією, Казахстаном, Кенією, Латвією 

[250], хоча ще у 2012 р. була в групі країн, багатство яких становить від 100 до 

200 млрд дол. США, а у 2007 р. – від 200 до 300 млрд дол. США. 

Показник багатства на одну дорослу особу (wealth per adult) в Україні упродовж 

останніх чотирьох років (2012–2018 рр.) суттєво зменшився: з 4335 дол. США у 

2012 р. до 1563 дол. США у 2018 р. Історичний максимум цього показника було 

зафіксовано у 2007 р. – 6055 дол. США (Додаток АП). Світова фінансова криза 2008 

року в поєднанні з війною на сході України 2014 р. суттєво позначилася на її 
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макроекономічних показниках та добробуті населення, оскільки саме у цих періодах 

було зафіксовано найбільше падіння багатства на одну дорослу людину. 

Аналітичний інтерес викликає структура цього показника. В Україні на одну 

дорослу людину припадає близько 354 дол. США фінансового багатства (financial 

wealth per adult) та 1850 дол. США нефінансового (non-financial wealth per adults), а 

обсяг боргів (англ. Dept per adult) становить 641 дол. США (Додаток АР; АС). 

Тенденції всіх трьох показників збігаються із тенденцією сукупного багатства, тобто 

є від’ємними довгостроковому періоді та позитивними у 2018 р. Варто зазначити, що 

поступове скорочення боргів домогосподарств, що спостерігалось у період з 2014–

2016 рр. у цій ситуації не може розглядатись як позитивне явище. Порівняння з 

динамікою структури багатства розвинутих країн свідчить про те, що такі країни 

мають, як правило, одночасно і чималий показник душового багатства, і високий 

обсяг боргів, що зумовлено, інвестиційною направленістю позичкового капіталу. На 

підставі цього ми вважаємо, що падіння обсягу боргів в Україні не можна оцінювати 

як позитивне явище, оскільки це означає низький вибір альтернативних рентабельних 

варіантів, які дають змогу з вигодою для домогосподарств інвестувати кошти, а 

економіка в цілому, перебуває у стані регресії. Зважаючи на незначний приріст 

(5,76 %) сукупного багатства домогосподарств у 2018 р. у поєднанні зі зниженням 

показника медіанного багатства суттєве зростання боргів домогосподарств (20 %) не 

може розглядатись як позитивне явище для України, оскільки має здебільшого 

споживчий характер та спричинене скороченням заощаджень домогосподарств. 

Не менш важливим показником дослідження нагромадження багатства 

суспільством є оцінка цього процесу за показником медіанного багатства. У 2018 р. 

медіанне багатство на одну дорослу особу в Україні становило 40 дол. США, що на 

18,37 % або на 9 дол. менше порівняно з минулим роком та в 19 разів менше 

порівняно з 2011 р. (768 дол. США), а тенденція його зміни є негативною 

(Додаток АС). Порівнюючи показники обсягу душового багатства – 1563 дол. США 

та його медіанного значення (мedian wealth per adult) – 40 дол. США для України, ми 

фіксуємо надзвичайно великий розрив – у 39 разів, хоча ще у 2015 р. такий розрив 

становив 12,6 разів, а у 2011 р. – 5,58 разів. Крім того, в Україні спостерігається дуже 
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висока нерівномірність розподілу багатства, яка одночасно є маркером низької якості 

життя суспільства та такої ж (низької) здатності національної макроекономічної 

системи генерувати нове багатство. За показником медіанного багатства Україна 

знаходиться у групі країн до 100 дол. США на одну дорослу особу, поряд із такими 

країнами, як Малаві – 54 дол. США та Ефіопія – 78 дол. США, посідаючи останнє 

місце світі. 

Поглиблюючи дослідження потенціалу нагромадження багатства України, ми 

акцентуємо увагу на показниках оцінки людського та соціального розвитку країни. 

Станом на 2017 р. за рейтингом Індексу людського розвитку (Human Development 

Index) Україна зайняла 88 місце з показником у 0,751 [214], що дає змогу віднести її 

до групи країн, рівень людського розвитку яких оцінюється як високий. Порівняно з 

2014 р. показник ІЛР України зріс на 0,003 пункти або на 0,4 %. У період з 2000–

2016 рр. динаміка його зростання / зменшення була нерівномірною, оскільки, 

зростання чергувалося падінням у межах від 0,733 до 0,748. У довгостроковому 

періоді темп зростання ІЛР для України в середньому був удвічі нижче порівняно з 

іншими країнами із групи з високим рівнем людського розвитку. За темпом приросту 

Україна суттєво відстає від більшості країн світу, яким вдалося упродовж останніх 26 

років, збільшила показник ІЛР приблизно на 0,1–0,15. Водночас, приріст ІЛР для 

України за аналогічний період становив лише 0,046, що є дуже низьким порівняно з 

більшістю країн у своїй групі, і є характерним для країн з середнім рівнем людського 

розвитку. Отже, з часу набуття незалежності, Україна не змогла повною мірою 

реалізувати свій потенціал економічного та соціального розвитку, а її високі позиції 

у рейтингу ІЛР є результатом високої стартової позиції, яка майже не змінилася за 

останні 28 років. 

Досліджуючи роль інститутів у потенціалі нагромадження та використання 

багатства України, ми звертаємось до показників державних фінансів, а саме: 

сукупного державного боргу та його частки у ВВП країни, балансу рахунків 

державних фінансів. Станом на 2018 р. сукупний державний борг (General 

Government Gross Debt) становив 70,5 % від ВВП або 89,1 млрд дол. США, що на 

11,9 % або на 9,49 млрд дол. США більше порівняно з 2017 р. Якщо поглянути на 
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частку, яку займають державні борги в структурі ВВП України, можна констатувати, 

що у 2018 р. цей показник дещо зменшився порівняно з 2017 р., коли він становив 

71 % та суттєво зменшився порівняно з 2016 р. – 81,2 % (історичний максимум) від 

ВВП, проте, зріс у абсолютних значеннях (Додаток АФ). За останні 10 років баланс 

рахунків державних фінансів в Україні був у середньому від’ємний – 

2,75 млрд дол. США (медіана – 1,617 млрд дол. США). За умов збереження поточних 

темпів абсолютного щорічного приросту сукупного державного боргу України та 

очікуваної в подальші шість років позитивної динаміки зростання ВВП виникає 

можливість обережного прогнозу поступового незначного зменшення частки боргів 

у структурі ВВП у наступні 5 років до 60 %, при зростанні сукупного державного 

боргу до відмітки близько 90–100 млрд дол. США (Додаток АФ). 

Якщо поглянути на показник безробіття в Україні, то його обсяг, у порівняні з 

минулим роком збільшився на з 0,2 в. п. до 9,4 % у 2018 р. (Додаток АТ). Порівняно 

з 2007–2008 рр., коли рівень безробіття становив 6,4 %, частка безробітних 

починаючи з 2014 р. залишається високою. Проте, при збереженні поточних 

тенденцій зростання / зменшення макроекономічних показників України МВФ 

прогнозує поступове зменшення рівня безробіття до 8 % до 2023 р. Підсумовуючи все 

вищесказане, варто зазначити, що економіка України все ще перебуває у стані 

депресії і хоча ми спостерігаємо деяке пожвавлення макроекономічних показників, в 

цілому вона знаходиться на суттєво нижчому рівні порівняно з 2007 р., який був 

найуспішніший в історії держави по багатьом макроекономічним показникам. 

Дослідження макроекономічних показників, які характеризують потенціал 

нагромадження та використання багатства в Україні, дають змогу зробити висновок 

про те, що обсяг накопиченого в країні багатства та темп його середньорічного 

приросту є низьким. Насамперед, це пов’язано не стільки з відсутністю ресурсної бази 

в країні, стільки з переважною концентрацією суспільного багатства в 

моновиробничих галузях зі спадною віддачею, але сталою нормою рентабельності. 

Е. Райнерт [249] зазначає, що така концентрація на ідеях теорії порівняльних переваг 

є важливим чинником «порочного кола» бідності країн, навіть при наявності в них 

досить значної ресурсної бази. Чимала частка накопиченого в Україні багатства 
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переважно пов’язана з отриманням ренти від природного капіталу та 

невідновлюваних природних багатств, що підтверджується від’ємним 

середньорічним приростом показника чистих скорегованих заощаджень протягом 

всього існування України як незалежної держави. 

Важливо зазначити специфіку функціонування таких галузей в Україні – їх 

представляє, переважно великий олігархічно утворений бізнес. Водночас, не 

концентрація ринкової влади, а вільні економічні відносини в поєднанні із 

соціальною лібералізацію здатні, на нашу думку, покращити стан України. 

Д. Макклоскі [230] зазначила, що причиною стрімкого зростання багатства впродовж 

останніх століть були політичні та соціальні зміни в більшості країн, а не зміни у 

матеріальному вимірі. Соціальна та економічна свобода є важливими факторами 

розвитку сучасних макроекономічних систем, і України включно, оскільки можливим 

стає отримання вигоди від творчих здібностей людей (їх креативної діяльності). І хоча 

в Україні та інших країнах світу є певні труднощі щодо дотримання цих правил, в 

цілому суспільство поступово рухається у напряму лібералізації суспільства. 

Відповідно, більше людей зможуть долучитися до процесу продукування суспільного 

багатства. Саме тому потрібно приділяти увагу усуненню бар’єрів, які стримують 

розвиток малого та середнього підприємництва, оскільки це є фундаментом будь-

якого соціально-економічного розвитку суспільства. 

У більшості галузей економіки України все ще спостерігається висока 

зарегульованість, що в поєднанні з податковим та адміністративним тиском суттєво 

скорочує обсяги продукування багатства в країні. Недосконалість адміністративної, 

податкової, судової та правової системи в цілому, що проявляється у корупції та 

практиці економічних злочинів (фінансових оборудок) майже на всіх рівнях 

суспільства. Для України характерною є відсутність сталих неформальних етичних 

норм бізнес-поведінки, що у поєднанні з нездатністю вітчизняної правової системи 

гарантувати непохитне право на приватну власність, призводить до недобросовісної 

економічної поведінки та «рейдерських захоплень» підприємств. Це є причиною 

значного поширення стратегії «швидкої вигоди» серед бізнес-еліт країни та їх 

невмотивованості до інвестиційної діяльності (прямих інвестицій) у економіку 
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України. І хоча вітчизняний бізнес певною мірою адаптувався до суперечливих і 

мінливих політичних та економічних умов, влив вищезазначених чинників суттєво 

знижує стимули до проведення ефективної регіональної і міжнародної інвестиційної 

політики в Україні, розвитку соціальної та економічної інфраструктури країни. Лише 

створивши сприятливі умови для ведення бізнесу (сформувавши сприятливий 

інвестиційний клімат), можливими стануть мобілізація та накопичення достатніх 

ресурсів для проведення структурно важливих економічних та соціальних реформ в 

Україні. 

Соціально-економічні зміни, які зумовлені становленням нової 

постіндустріальної парадигми суспільного відтворення багатства, змінюють 

структуру світового ринку. Надалі така тенденція буде тільки зберігатись, а потреба 

у творчій людській праці – зростати. Варто зазначити, що зміни, які нині відбуваються 

в трудових та виробничих ресурсах в усьому світі, увійдуть в активну фазу та 

набудуть масового характеру лише впродовж наступних 10–15 років. Саме в цей 

період для України відкривається можливість кардинально змінити своє місце у 

світовій економічній системі й за умов сприятливої інвестиційної, науково-технічної 

та освітньої політики зайняти місце серед економічно успішних країн. Проте, 

сучасний стан економіки України є надзвичайно складним. Країна не повністю 

вичерпала матеріально-речовий резерв (точки росту) розвитку і, водночас, не 

наростила великі обсяги матеріального виробництва у своїй структурі, що 

підтверджується обсягами матеріального та фінансового багатства на одну дорослу 

особу. Однак вимогою змін є те, що потреба в зміні чималої частки виробничих 

фондів через їх знос та моральне старіння, у поєднанні з падінням рівня заробітної 

плати в Україні, збігається з новою хвилею реіндустріалізації (неоіндустріалізації) 

виробництва у світі. За умов ефективної та сприятливої вітчизняної інвестиційної 

політики можливим є залучення великого обсягу прямих інвестиції та позичкового 

капіталу, що відкриває колосальні можливості економічного та соціального розвитку 

в Україні. 

У сучасних умовах найбільша вигода пов’язана саме із нематеріальними 

активами (нематеріальні ресурси, навички та ноу-хау, втіленні в людських ресурсах 
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та методах організації виробничої діяльності). У нових економічних реаліях 

людським ресурсам відводиться найважливіша роль. Стратегія розвитку України 

має будуватися на розробці ефективних освітніх моделей, спрямованих на 

підготовку нових та перепідготовку вже наявних кадрів. Потрібно сконцентруватися 

на розвитку сфер, які формують людський та інтелектуальний капітал країни: наука, 

освіта, охорона здоров’я, культура, мистецтво та інформаційно-комунікаційне 

середовище. Акцент на підготовці спеціалістів у сфері інформаційних технологій та 

мехатроніці64 дає нагоду Україні перестрибнути кілька технологічних етапів 

виробництва, створивши фундаментально нову, індивідуальну виробничу 

концепцію. За відсутності ефективних освітніх програм та навчальних закладів, 

здатних їх застосовувати, інвестиції в розвиток високотехнологічного реального 

сектору економіки будуть неефективними. Відповідно, відсутність потреби в цих 

спеціальностях буде призводити до міграції висококваліфікованих спеціалістів. За 

таких системно суперечливих умов доцільним буде застосування двокомпонентної 

стратегії розвитку, яка акцентує увагу на розвитку людських ресурсів та виробничих 

фондів. 

Розвиток реального сектору економіки тісно пов’язаний з енергетичним 

комплексом країни, який залежить від нових енергетичних рішень у сфері створення 

та споживання енергії. Цей виробничий фактор є навіть еластичнішим, ніж праця. 

Енергетична неефективність створює труднощі для вітчизняної сфери матеріального 

виробництва, оскільки потребує чималих капітальних інвестицій. Фінансові 

обмеження України є суттєвим бар’єром для розвитку вітчизняної економіки. 

Багатство країни можна розглядати як портфель активів та резервів ресурсів 

економічного зростання. Зростання багатства країни залежить від здатності 

ефективно розпоряджатися цим портфелем. Саме тому важливого значення набуває 

інституційний складник суспільства. Здатність інститутів формувати сталий 

координаційний ефект, впливати на бізнес-процеси з метою оперативного та 

                                           
64 Мехатроніка (англ. mechatronics) – галузь науки і техніки, заснована на синергетичному поєднанні вузлів точної 

механіки з електронними, електротехнічними і комп’ютерними компонентами, що забезпечують проектування і 

виробництво якісно нових модулів, систем і машин з інтелектуальним управлінням їх функціональними рухами. 
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стратегічного регулювання, у поєднанні з інвестиційною стратегію дає змогу 

перенаправляти обмежені ресурси на створення нових чи підтримку чинних точок 

економічного зростання. Зазначені інституціональні засади розглядаються нами як 

резерв, збільшення продуктивності (багатства) суспільства. 

Наприклад, оподаткування є важливою системою зведених інструментів, 

застосовуючи які можливо як стимулювати інвестиційну діяльність, так і гальмувати 

процеси капіталовкладення. Зростання відтворення багатства в суспільстві є умовою 

його розвитку. Недовіра до державних та фінансових інститутів, відсутність чітко 

відрегульованої та надійної платформи для залучення багатства фізичних осіб є 

важливими проблемами, які не дають змогу економіці зростати на основі її 

самофінансування. Досить поширеною є ситуація, коли накопичене упродовж 

минулих періодів в Україні багатство майже не перетворюється на потік вартостей, а 

ідентифікується переважно як запас, який незадіяний у розвитку реального сектору 

економіки. Процес переходу (трансформації) багатства від накопичення до 

інвестування пов’язаний з ефективною роботою та довірою до інститутів, створенням 

стабільної політичної та економічної ситуації в країні, безпечними умовами для 

збереження та примноження багатства. 

У наш час відсутність вільного доступу до дешевого позичкового капіталу та 

високі ставки за внутрішніми кредитами не дають змогу в достатньому обсязі 

кредитувати економіку України, хоча й частково сприяють зміцненню вітчизної 

грошової одиниці. Можливим вирішенням цієї проблеми може стати формування 

інвестиційної платформи, функціонування якої буде відрегульовано відповідно до 

гармонізованого з іноземною практикою законодавства, а гарантії цільового 

використання залучених грошових коштів та розподілу прибутку з інвестиційної 

діяльності будуть здійснюватися на засадах двостороннього спостереження 

вітчизняними та іноземними фінансовими інститутами з прогресивною шкалою 

гарантування вкладів у залежно від ступеня потенційного ризику. Це дозволить 

частково обійти вплив внутрішнього інституційного фактору на інвестиційну 

діяльність в Україні, залучивши внутрішні та зовнішні інвестиції. 
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Кожна макроекономічна система є унікальною, з притаманними лише їй 

властивостями, індивідуальним переліком рецесивних і домінантних економічних та 

соціальних факторів, які визначають те, як відбувається продукування та 

накопичення багатства. Причинами цього є різний рівень розвитку країн, 

забезпеченість їх природними ресурсами, капіталом, особливості культури та освіти, 

географічного положенням тощо. Відповідно, на різних етапах розвитку суспільства 

цінність та продуктивність кожного чинника буде різною. Середовище та умови, у 

яких функціонує певна макроекономічна система, є індивідуальними для кожної 

країни. Саме тому визначення універсальних заходів сталого розвитку є фактично 

неможливим. Лише комбінуючи в процесі практики різні економічні фактори, 

можливо розробити індивідуальну схему розвитку країни. 

Реалізація потенціалу нагромадження та використання багатства України в 

частині розглянутих нами проблем створення ефективного інституціонального 

механізму розпорядження багатством як портфелем активів та резервом / сукупністю 

ресурсів економічного зростання, передбачає наступне. 

1. Формування національної інноваційної системи, яка є комплексом 

взаємопов’язаних між собою інститутів, що інтегровані у світову економічну систему 

та забезпечують безперервний процес інновацій шляхом поширення нових 

технологічних рішень та їх масового впровадження. 

2. Створення ефективного механізму надходження до бюджету ренти від 

наявних монополій, особливо тих, що пов’язані з природним багатством та 

невідновлювальними джерелами; зменшення частки легкої ренти від природного 

капіталу. 

3. Стимулювання спеціалізації України у напрямах розвитку, для яких існує 

мінімальний вхідний поріг або наявні висококваліфіковані кадри (одним із таких 

напрямів є ІТ-сфера). 

4. Створення гарантованої державою та іноземними партнерами інвестиційної 

платформи, що забезпечила стимул до залучення нагромадженого фізичними 

особами багатства у сферу реальної економіки. 
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5. Усунення суперечливих законодавчих норм, які знижують мотивацію 

підприємців до зростання продуктивності праці в різних сферах економіки. 

6. Створення прозорої та публічної системи взаємодії бізнесу та контролюючих 

органів влади, перенесення цих відносин переважно у площину Інтернет, де їх 

взаємодія буде відбуватиметься на єдиному державному порталі; формування 

державної рейтингової системи підприємств на двох рівнях (оцінка рейтингу 

державою) та оцінка споживачем (контрагентом). 

7. Рух у напряму виявлення та подолання недосконалостей адміністративної, 

податкової, судової та правової систем в цілому. Дотримання непохитності права на 

приватну власність. 

8. Заохочення дотримання економічними суб’єктами етичних норм бізнес-

поведінки на внутрішньому та зовнішньому ринках. 

 Незважаючи на позитивну динаміку зростання світового багатства, зростання 

кількісних та якісних показників добробуту суспільства, починаючи з моменту 

проголошення незалежності Україні не вдалося повною мірою реалізувати свій 

соціально-економічний потенціал, незважаючи на неабиякі природні багатства та 

високий початковий показник розвитку людських ресурсів. Починаючи з 2009 р. 

багатство України невпинно зменшувалось. Однак, незначні позитивні зрушення в 

економіці України за останні роки: 2016–2017 рр. роблять можливим поступове та 

незначне зростання багатства у наступні 5 років. Проте, показник 2007 р., що був 

найуспішніший в історії України, довгий час буде недосяжним. 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

 

Становлення постіндустріального суспільства є наслідком глобальних 

структурних змін по всій площині світової соціально-економічної системи, змінюючи 

те, як продукується, накопичується і споживається багатство. Це обумовлює 

подальший науковий пошук способів та методів розвитку людства та зростання його 

достатку. З цією метою було досліджено особливості формування багатства 
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суспільства в умовах становлення постіндустріальних відносин, виявлено тенденції 

нагромадження та споживання багатства у світі та Україні. Результати дослідження є 

наступними: 

1. Здійснено аналіз процесу створення багатства на сучасній стадії розвитку 

суспільства, якою є започаткування основ постіндустріальної економіки. Особливість 

цієї стадії розвитку визначається початком формування просьюмер кібер-фізичної 

системи, активними учасниками якої стають як підприємці-новатори (суб’єкти 

попередньої індустріальної господарської практики), так і просьюмери (суб’єкти 

майбутньої постіндустріальної господарської практики). Це дозволило визначити 

сучасний етап розвитку суспільства як гібридну (змішану) економіку. 

2. Виявлено загрозу, зміст якої полягає в наростанні соціально-економічних 

проблем, пов’язаних із вивільненням чималого обсягу людських ресурсів зі сфери 

матеріального виробництва, що спричинено новою хвилею реіндустріалізації 

(неоіндустріалізації), яка увійде в найбільш активну фазу упродовж найближчих 10–

15 років. Як наслідок, виникає зростання фінансового навантаження населення, 

пов’язаного з отриманням конкурентоздатної освіти та знаходження своєї соціально-

економічної ролі в соціумі. Це вимагає від соціуму наявності достатніх ресурсів – 

накопиченого суспільного багатства, високої продуктивності праці, розвитку 

інститутів та їх соціальної орієнтованості. 

3. Визначено роль інститутів у вирішенні соціально-економічних проблем 

сучасних макроекономічних систем як важливого механізму для зростання добробуту 

населення завдяки зменшенню суспільних трансакційних витрат. 

4. Підтверджено, що світова економіка в наш час почала поступово 

відновлювати економічне зростання. У 1980–2018 рр. світовий ВВП зріс на 661,9 % 

або 73,7 трлн дол. США і продовжує зростати нині. З’ясовано, що близько ¾ світового 

ВВП створюється у трьох регіонах: Північній Америці, Східній Азії та Західній 

Європі. 

5. Фінансова криза 2008 р. стала точкою біфуркації, коли частка в структурі 

світового ВВП за ПКС країн, що розвиваються, вперше за всю історію людства почала 

переважати відповідний показник розвинутих країн. Станом на 2018 р. частка 
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розвинутих країн у структурі світового ВВП за ПКС становить 40,8 %, а частка країн, 

що розвиваються – 59,18 %. Прогнозується, що ця тенденція буде зберігатись. 

6. За регіональною структурою найбільше світове багатство домогосподарств 

зосереджено у Північній Америці (106,5 трлн дол. США) та країнах Європи 

(85,4 трлн дол. США). На Азіатсько-Тихоокеанський регіон припадає 

56,7 трлн дол. США (не враховуючи Китай та Індію), що виводить його на третє місце 

за обсягом накопиченого багатства, з випередженням ним країн Латинської Америки 

(8 трлн дол. США) та Африки (2,5 трлн дол. США). 

Лідерами за рівнем багатства на душу дорослого населення у 2018 р. є: 

Ісландія – 555,7 тис. дол. США, Швейцарія – 530,2 тис. дол. США, Люксембург – 

412,13 тис. дол. США, Австралія – 411 тис. дол. США, Сполучені Штати Америки – 

403,97 тис. дол. США, Бельгія – 313 тис. дол. США, Норвегія – 291,1 тис. дол. США, 

Нова Зеландія – 289,79 тис. дол. США, Канада – 288,26 тис. дол. США, Данія – 

286,7 тис. дол. США. 

Країнами-лідерами за медіанним багатством на душу дорослого населення є: 

Ісландія – 203,8 тис. дол. США, Австралія – 191,45 тис. дол. США, Швейцарія – 

183,34 тис. дол. США, Люксембург – 164,4 тис. дол. США, Бельгія – 

163,43 тис. дол. США, Нідерланди – 114,9 тис. дол. США, Франція – 

106,8 тис. дол. США, Канада – 106,3 тис. дол. США, Японія – 103,8 тис. дол. США та 

Нова Зеландія – 98,6 тис. дол. США. Високий рівень медіанного багатства свідчить 

про рівномірність його розподілу та високий рівень добробуту членів суспільства. 

7. Станом на кінець 2016 р. обсяг скорегованих чистих заощаджень у світі 

становив 8,23 трлн дол. США або 10,7 % від світового ВНД. Порівняно з 2015 р. цей 

показник зменшився на 10,6 в. п. або 974 млрд дол. дол. США. Станом на 2017 р., 

обсяг світових інвестицій оцінюється 25,27 % від світового ВВП або 19,8 трлн дол. 

США. Позитивна динаміка довгострокового зростання обсягу світових інвестицій 

підтверджує припущення про подальше економічне зростання та розвиток сучасних 

макроекономічних систем. 

8. За показником ІЛР світовими лідерами у 2017 р. є: Норвегія – 0,953, 

Швейцарія – 0,944, Австралія – 0,939, Ірландія – 0,938, Німеччина – 0,936, Ісландія – 
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0,935, Гонконг, КНР (ОАР) – 0,933, Швеція – 0,933, Сінгапур – 0,932, Нідерланди – 

0,931, Данія – 0,929, Канада – 0,926 та США – 0,924.  

9. Виявлено позитивну тенденцію зростання багатства в Україні в 

довгостроковому періоді: з 2000–2017 рр., якій, однак, була властива висока 

волатильність. У короткостроковому періоді (2013–2017 рр.) переважаючою стала 

негативна тенденція, коли обсяг багатства в Україні невпинно зменшувався. Нині 

окреслилися певні ознаки стримування спаду й незначне зростання. При 

започаткованих позитивних змінах є шанс на те, що у 2019–2021 рр. ця тенденція 

зміниться на стійку. 

Зважаючи на перші позитивні зміни, які почали проявлятись у 2016–2018 рр., 

наші розрахунки підтверджують імовірний прогноз подальшого зростання реального 

ВВП України. Водночас враховано, що позитивна тенденція зростання ВВП на душу 

населення за ПКС обумовлена природним скороченням населення, що штучно 

зумовило відносне (порівняно з 2014 р.) покращення рівня життя населення. 

Виявлене від’ємне сальдо первинних доходів у період з 2016–2017 рр.), тобто 

переважання тенденції до вивезення доходів із країни. Обґрунтовано важливість 

показника скорегованих чистих заощаджень для дослідження сучасних тенденцій 

нагромадження багатства в Україні. Встановлено суттєве падіння багатства 

домогосподарств у період з 2009–2017 рр. і незначне його зростання у 2018 р., проте, 

яке відбувалося одночасно при зниженні медіанного багатства домогосподарств, 

показник якого продовжує скорочуватись. Встановлена висока нерівномірність 

розподілу багатства серед домогосподарств України, що пов’язано із суттєвою 

розбіжністю показників багатства домогосподарств на одну дорослу особу та 

медіанного багатства більше, ніж у 39 разів, хоча ще у 2015 р. такий розрив становив 

12,6 разів, а у 2011 р. – 5,58 разів. 

10. Встановлено неефективність споживання накопиченого в Україні багатства, 

насамперед, природного, а також усього, що спричинено відсутністю суспільно 

важливих інвестицій, які могли би компенсувати збиток, завданий природному та 

суспільному багатству країни. З’ясовано, що Україна генерує нові блага та послуги 
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для задоволення суспільних потреб, однак їх продукування з огляду суспільної 

корисності є неефективним. 

11. Виявлено, що світова фінансова криза 2008 р. у поєднанні з війною на сході 

України 2014 р. суттєво позначилася на добробуті українського суспільства, оскільки 

саме в цих періодах було зафіксовано найбільше падіння обсягів продукування 

національного багатства. Починаючи з 2013 р., багатство, створене в секторі 

домогосподарств України, невпинно зменшувалось. Позитивною ознакою цієї 

динаміки є лише те, що обсяги від’ємного приросту поступово скорочуються. У 

структурі багатства на одну дорослу особу в Україні суттєво переважає нефінансове 

багатство. Зафіксована дуже висока нерівномірність розподілу багатства в Україні. 

Загалом, стан економіки України у досліджуваному періоді оцінюється як 

депресивний. У наш час економіка країни перебуває на суттєво нижчому рівні 

порівняно з 2007 р., який був найуспішнішим в історії держави за основними 

макроекономічними показниками. Втім, певні ознаки пожвавлення у 2016–2018 рр., 

порівняно з 2014–2015 рр., дозволяють сподіватися на подовження цих (позитивних) 

змін у майбутньому. 

12. Визначено інституціональні засади соціально-економічного розвитку 

суспільства, які розглядаються як резерв збільшення багатства та трактуються як 

портфель відповідних активів, що дозволило визначити напрями реалізації 

потенціалу нагромадження та використання багатства України. 

Основні положення та результати цього розділу дисертації опубліковані в 

наукових працях автора [120; 123;127; 130]. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

У дисертації здійснено системний науковий аналіз формування потенціалу 

економічного розвитку суспільства на основі створеного багатства. Досліджено 

формування, накопичення та розподіл багатства в умовах становлення 

постіндустріальних відносин та визначені особливості цих процесів у контексті 

специфіки соціально-економічного розвитку України. Запропоновані методологічні 

засади забезпечення соціально-економічного розвитку країни, які на рівні концепції 

дозволяють визначити передумови для національного прогресу на основі 

накопиченого багатства. 

1. Розроблено концепцію дослідження багатства суспільства, яка відображає 

потенціал розвитку сучасних макроекономічних систем. Відображені теоретичні й 

методологічні засади дослідження, що уможливило оцінку соціально-економічного 

розвитку суспільства через оцінку нагромадженого та використаного багатства. У 

координатах багатство / розвиток досліджено процес створення та нагромадження 

багатства за формами. 

2. Використовуючи закони діалектики термінологічно, категоріально, 

змістовно та емпірично обґрунтовано розуміння багатства як основи системної 

динаміки суспільства, що проявляється у взаємозалежності 

«багатство – потенціал – розвиток». Визначено рушійні сили та джерела 

нагромадження багатства, а також можливості суспільного розвитку на його основі. 

3. У межах аналізу еволюції наукової економічної думки щодо предмету 

багатства суспільства доведено можливість існування багатства у формах потоку та 

запасу. Обґрунтовано, що розуміння багатства як запасу, сутнісно пов’язане з 

потенціалом розвитку суспільства, а розуміння багатства як потоку – з процесом 

розвитку. 

4. Для систематизації підходів до трактування сутності економічного 

потенціалу поєднано ієрархічну класифікацію, здійснену за критерієм «еволюція 

наукової думки», з типологією якісних ознак та відмінностей видів економічного 
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потенціалу. Конкретизовано багатство в категоріях видових потенціалів суспільного 

розвитку. 

5. З’ясовано сутність матеріально-речової (кориснісної) форми суспільного 

багатства на основі систематизації наукових суджень про нього як про благо, товар, 

споживчу вартість, корисність у контексті розуміння виробництва, накопичення, 

споживання. Враховано особливості продукування багатства в умовах започаткування 

постіндустріальних відносин. Виявлено суперечності відповідного етапу розвитку 

людства. Аргументовано, що створення псевдобагатства є причиною суспільного 

конфлікту, зумовленого невідповідністю між дійсною цінністю створеного блага і його 

споживчими властивостями, з одного боку та суб’єктивно-уявною оцінкою корисності 

й ринковою вартістю товару – з іншого. 

6. У межах дослідження сутності посткапіталістичної епохи і процесів, що 

відбуваються у віртуальній системі економічних відносин, визначено теоретичні 

засади трактування вартісної форми багатства. З’ясовано особливості його 

формування за допомогою криптовалют. 

7. Сформовано розширений підхід до розуміння соціальної форми багатства на 

основі виокремлення та ідентифікації його інституціональної, людської, культурно-

етичної, інфраструктурної та структурно-організаційної складових. Здійснено 

комплементарний аналіз утворення людського та соціального капіталу. Досліджено 

їх міжкомпонентну залежність, яка зумовлює створення багатства в соціальній формі. 

Констатовано зв’язок між соціальним та оборотним інформаційним капіталом (Big 

Data). Встановлено, що такий зв’язок забезпечує поширення соціальних мереж, де 

відбувається агрегація інформації. Завдяки цьому соціальний капітал інтенсивно 

накопичується у віртуальному просторі, стає все менш олюдненим і все більш 

технологічним, що дає змогу, зокрема, трансформувати його в інтелектуальний 

капітал глобальних корпорацій. 

8. Для з’ясування ролі інститутів у забезпеченні ефективного функціонування 

та розвитку суспільства, здійснено їх класифікацію. Виокремлено п’ять ситуацій, 

комбінаторно змодельованих за двома групами інститутів (формальні та 
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неформальні). Виявлено ефект від кожної з них (поріг формування багатства). 

Ідентифіковано інститути як суспільне благо та відповідну форму багатства. 

9. Для аргументації положення про те, що сучасний етап розвитку суспільства 

є гібридним (змішаним) типом економічних відносин, проаналізовано процес 

створення багатства, що відбувається за умов застосування просьюмер кібер-фізичної 

системи при використанні новітніх засобів виробництва (машин-просьюмерів) та 

активної участі суб’єктів попередньої (індустріальної) та майбутньої 

(постіндустріальної) господарської практики – підприємців-новаторів і просьюмерів. 

10. Для аналізу нагромадженого суспільством багатства визначено методичний 

підхід, який передбачає варіативність цільового відбору показників за їх сукупністю. 

Підхід застосовано до оцінки розвитку сучасних соціально-економічних систем на 

основі нагромадженого ними багатства. У відповідному контексті проаналізовано 

нагромадження та споживання багатства в Україні. 

11. Для визначення потенціалу нагромадження та використання багатства 

розроблено теоретико-методологічний підхід до трактування багатства як портфеля 

активів. Підхід застосовано до визначення напряму реалізації потенціалу 

нагромадження та використання багатства України. 
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ДОДАТОК Б 

 

Узагальнення еволюції наукових підходів до трактування поняття «економічний потенціал» 
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1973 А. І. Анчишкін 
Сукупність ресурсів, які у процесі виробництва набувають форми чинників (факторів) виробництва [3; 14, с. 

7; 84, с. 303]. 

Сукупність ресурсів постає як фактори 

виробництва. 

1981 Л. І. Абалкін Узагальнена, збірна характеристика ресурсів, яка прив’язана до місця й часу [59, с. 4; 116, с. 132]. 
Сукупність ресурсів з визначеними 

часовими та просторовими умовами. 

1981 Е. П. Горбунов Сума потенціалів трудового, природного і виробничих ресурсів [32; 111, с. 179]. Сума різних видів ресурсів. 

1981 Д. О. Черніков 
Сукупність ресурсів без урахування їх реальних взаємозв’язків, які складаються у процесі 

виробництва [144, с. 112; 150]. 

Сукупність ресурсів абстрагованих від 

виробничих зв'язків. 

1982 Б. М. Мочалов 
Сукупність накопичених ресурсів та їх використаних і невикористаних потенційних можливостей у сфері 
виробництва матеріальних благ та послуг з метою найбільш повного задоволення потреб суспільства [86; 

157, с. 55]. 

Сукупність ресурсів для задоволення 

виробничих та суспільних потреб. 

1984 В. М. Архипов 
Узагальнена характеристика системи ресурсів, в склад якої входять виробничі фонди, кадри, ресурси 

управління та організації виробництва, а також науково-технічна інформація [4; 103]. 
Характеристика системи ресурсів. 

1984 Д. К. Шевченко 
Сукупність виробничих ресурсів, які з'єднанні у процесі виробництва, мають певні потенційні можливості в 

сфері виробництва матеріальних благ [97, с. 100; 151]. 

Сукупність виробничих ресурсів, та їх 

комбінації у процесі виробництва. 

1988 І. І. Лукінов Кількість та якість ресурсів, які знаходяться у розпорядженні тієї чи іншої господарчої системи [74]. Обсяг та якість наявних ресурсів. 

1998 
І. М. Рєпіна, 

О. І. Олексюк 

Сукупність ресурсів (трудових, матеріальних, технічних, фінансових, інноваційних і т п.), навичок і 
можливостей керівників, спеціалістів та інших категорій персоналу щодо виробництва товарів, здійснення 

послуг (робіт), отримання максимального доходу і забезпечення сталого функціонування та розвитку 

підприємства [109]. 

Сукупність різних за видом ресурсів. 

2002 І. О. Джаін Можливості, наявні продуктивні сили, що можуть бути реалізовані в перспективі [40; 75, с. 24]. 
Перспективні можливості які 

ідентифікуються як ресурс. 

2002 С. В. Мочерний 
Наявність у економічного суб’єкта ресурсів, їх оптимальна структура та вміння раціонально 

використовувати їх для досягнення поставленої мети [81, с. 47; 87]. 

Оптимальний склад та структура наявних 

ресурсів через призму ефективності їх 
споживання. 

2002 
Й. М. Петрович, 

І. О. Будіщева 

Сукупність економічних ресурсів і виробничих можливостей фірми, які можуть бути використані для 

досягнення цілей фірми [102; 111, с. 179]. 

Сукупність ресурсів споживання яких 

обумовлено певною ціллю. 

2003 Р. Б. Матковський 

Сукупність наявних та придатних до мобілізації основних джерел, засобів країни, елементів потенціалу 

цілісної економічної системи, що використовуються і можуть бути використані для економічного зростання 
й соціально-економічного прогресу [79]. 

Сукупність ресурсів які формуються по 

всій площині економічної системи. 

2008 Л. А. Костирко 
Органічне сполучення технічних, організаційних, управлінських та результативних факторів 

виробництва [64, с. 114; 67]. 
Сполучення виробничих факторів. 

2010 Ж. Г. Голодова Максимально можливий обсяг фінансових ресурсів [30, с. 7]. Потенційний обсяг фінансових ресурсів. 

2014 М. О. Джаман 
Наявні засоби, запаси, джерела, які можуть бути мобілізовані, приведені в дію, використані для досягнення 
певної мети, здійснення плану, вирішення якого-небудь завдання [41]. 

Сукупність ресурсів споживання яких 
обумовлено певною ціллю. 
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1982 Є. Б. Фігурнов 

Потенціал характеризує ресурси виробництва, кількісні та якісні їх параметри, які визначають 

максимальні можливості суспільства з вироблення матеріальних благ у кожний даний момент [20, с. 
27]. 

Обсяг та якість наявних ресурсів. 

1984 В. Н. Свободін 
Сукупність спільно функціонуючих ресурсів, що мають здатність виробляти певний обсяг 

продукції [115; 147, с. 33]. 

Сукупність ресурсів для задоволення 

виробничих та суспільних потреб. 

1989 
В. М. Авдеєнко, 

В. А. Котлов 
Складна система ресурсів виробництва, які знаходяться у взаємозв’язку та взаємозалежності [1; 
113, с. 1]. 

Система взаємопов'язаних між собою 
ресурсів. 

2000 
А. Е. Воронкова 

 

Сукупність вартісних та натурально-речовинних характеристик виробничої бази, яка виражається в 
потенційних можливостях виробляти продукцію певного складу, технічного рівня і якості в 

необхідному обсязі [24; 104, с. 309]. 

Вартісна, кількісна та якісна 

характеристика ресурсів які потенційно 

можливо задіяти у виробничій 
діяльності. 

2005 
А. Н. Тищенко, 

А. І. Кубах 

Сукупна здатність наявних економічних ресурсів з виробництва максимально можливого обсягу 

матеріальних благ і послуг, що відповідають потребам суспільства на даному етапі його розвитку [25, 
с. 176; 140]. 

Сукупність ресурсів прив'язана до точки 

на часово-просторовій лінії. 

2005 Н. С. Краснокутська Можливості системи ресурсів і компетенцій [69]. Можливості ресурсів. 
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1924 К. Г. Воблий Можливість країни виробляти матеріальні блага для задоволення потреб населення [22; 64, с. 113]. Розглядається як потенційні можливості. 

1967 В. С. Нємчиков Ресурсні можливості національної економіки для здійснення економічного зростання [18, с. 18; 89]. Ресурсні можливості. 

1981 Р. А. Бєлоусов 
Спроможність господарської системи освоювати, переробляти народне багатство для задоволення 
суспільних потреб [10; 82]. 

Спроможність системи створювати блага 
та задовольняти суспільні потреби. 

1986 Н. Т. Игнатенко 
Сукупна спроможність економіки проводити виробничо-економічну діяльність, що становить, ціль, з 

урахуванням елементів продуктивних сил [55; 61, с. 205]. 

Спроможність системи створювати блага 

у відповідності до певних цілей. 

2000 
В. Я. Черганова 

 
Можливість підприємства використовувати виробничий потенціал для випуску продукції в умовах 
впливу макро- і мікросередовища [33, с. 66; 148]. 

Можливість створювати блага завдяки 
потенціалу. 

2003 Г. В. Герасимчук 
Максимальні можливості об'єкта функціонування з урахуванням чинників впливу шляхом 

раціонального використання всіх видів ресурсів для досягнення потенціальних цілей [26; 84, с. 303]. 

Можливості об'єкта досягати певної цілі 

завдяки ефективному споживанні 
ресурсів. 

2004 
Ф. І. Євдокімов, 

О. В. Мізіна 

Сукупна здатність здійснювати виробничу діяльність, спрямовану на досягнення максимально 

можливого фінансового результату за умови забезпечення високого ступеня фінансової стійкості і 

платоспроможності [34, с. 152; 45]. 

Здатність досягати максимального 

можливого результату виробничої 

діяльності. 

2004 С. В. Онишко 

Комплекс характеристик, здатних забезпечити цілісну оцінку, по-перше, фінансового стану на макро- 

або мікрорівні, по-друге, факторів чи умов зміни цього стану і, нарешті, перспектив стійкого 

економічного зростання на макрорівні або успішності фінансово-економічної діяльності на 
мікрорівні [17, с. 97; 94]. 

Комплекс характеристик для оцінки 

перспектив економічного зростання. 

2004 О. С. Федонін 

Інтегральне відображення (оцінка) поточних і майбутніх можливостей економічної системи 

трансформувати вхідні ресурси за допомогою притаманних її персоналу підприємницьких здібностей в 

економічні блага, максимально задовольняючи в такий спосіб корпоративні та суспільні інтереси [31, 
с. 247; 143]. 

Здатність трансформувати ресурси у 

економічна блага. 

2005 
Г. С. Одінцова, 

Г. А. Селезньова 

Система взаємопов’язаних елементів, які виконують визначені функції у процесі забезпечення 

виробництва продукції та досягнення підприємством своєї мети [71, с. 41; 91]. 

Сукупність елементів які виконують 

певні функції. 

2007 Л. В. Тугай 
Здатність до оптимізації зусиль фінансової системи із залучення та використання фінансових 

ресурсів [39, с. 158; 141]. 
Здатність до залучення ресурсів. 

2011 В. Н. Павлов Максимум функціональних можливостей соціально-економічного розвитку [39, с. 157; 99]. Функціональні можливості. 
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1927 В. І. Вейц 
Не тільки матеріальні елементи, а також ті чи інші матеріальні умови, за яких здійснюється виробничий 

процес [19]. 
Сукупність елементів та умов. 

1982 

Б. М. Мочалов, 

В. Н. Мосін, 

Д. М. Крук. 

Сукупна здатність галузей народного господарства виробляти промислову, сільськогосподарську 

продукцію, здійснювати капітальне будівництво, перевозити вантажі, надавати послуги населенню. 
Характеризується об’ємом виробництва матеріальних благ та послуг, які можна достягнути в перспективі, 

при оптимальному використанні наявних ресурсів [86; 152, с. 26]. 

Здатність досягати певного результату. 

1997 Л. Д. Ревуцький 

Об’єм робіт в приведених одиницях виміру витрат праці (нормо-години), який може бути виконано в 
продовж деякого періоду (наприклад, року) основними виробничими робітниками на базі наявних 

виробничих фондів при двох-трьохзмінному режимі роботи та оптимальній організації праці та 

виробництві [104; 108]. 

Об'єм потенційного запасу праці на певний 

період. 

2001 О. І. Олексюк 

Можлива сукупність активних і пасивних, явних і прихованих альтернатив (можливостей) якісного 
розвитку соціально-економічної системи підприємства у певному середовищі господарювання 

(ситуаційно-ринкова складова) з урахуванням ресурсних, структурно-функціональних, часових, соціально-
культурних та інших обмежень [93, с. 6]. 

Можливість якісного розвитку завдяки 

ресурсам. 

2002 Г. Б. Клейнер 
Сукупність ресурсів і можливостей підприємства, визначаючих перспективи його діяльності за тих чи 

інших сценарних варіантів зовнішніх умов [62; 134, с. 201]. 

Сукупність ресурсів та можливостей за 

певних умов. 

2003 
З. В. Герасимчук, 
Л. Л. Ковальська 

Максимальні можливості об'єкта функціонування з урахуванням чинників впливу шляхом раціонального 
використання всіх видів ресурсів для досягнення потенціальних цілей [26]. 

Максимальні можливості об'єкта за певних 
умова. 

2007 О. К. Добикіна 
Здатність виробничої системи виробляти матеріальні блага, використовуючи ресурси виробництва [42; 97, 

с. 100]. 
Здатність створювати блага. 
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2002 
В. В. Ковальов, 

О. Н. Волкова 

Здатність підприємства досягати поставлені перед ним цілі, використовуючи наявні матеріальні, трудові та 

фінансові ресурси [63]. 
Здатність досягати визначеної цілі. 

2002 Є. В. Лапін 
Відображає реальну, фактичну здатність до створення максимального обсягу матеріальних благ з 
урахуванням конкретних ресурсних обмежень, збалансованості трудових та матеріальних ресурсів [72]. 

Здатність створювати блага в умовах 
обмежених ресурсів. 

2002 
Р. В. Марушков, 

Л. С. Сосненко 

Здатність підприємства забезпечувати своє довгострокове функціонування та досягнення стратегічних 

цілей на основі використання системи наявних ресурсів [77; 103, с. 27; 133]. 
Здатність досягати стратегічних цілей. 

2004 Є. В. Лапін 
Максимально можливий обсяг виробництва матеріальних благ і послуг в умовах, що забезпечують 
найбільш повне використання по часу та продуктивності певної кількості наявних економічних 

ресурсів [72, с. 4]. 

Максимальний обсяг виробництва завдяки 

максимальній продуктивності. 

2006 
І. З. Должанська, 

Т. О. Загорна 
Являє собою реальну або ймовірну здатність виконувати цілеспрямовану роботу [43; 46]. Здатність досягати цілі. 

2007 
О. О. Гетьман, 
В. М. Шаповал 

Можливості підприємства щодо виготовлення продукції певного асортименту, номенклатури і якості в 
потрібній споживачам кількості [66, с. 110]. 

Здатність створювати різні блага. 

2005 С. О. Іщук 

Складна, організована, динамічна система, яка формується з множин елементів, що перебувають у 

взаємозв'язку та взаємодії і виконують різні функції у процесі виготовлення необхідної кількості та якості 

продукції в терміни, визначені ринком [48, с. 15; 58]. 

Система елементів яка виконує певні 

функції. 
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ПРОДОВЖЕННЯ ДОДАТКУ Б 

Підхід 
Описання 

підходу 
Рік Автор Трактування Характеристика 
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2008 
Н. В. Коленда, 
Л. М. Черчик 

Сукупність чинників та умов, які характеризують можливості розвитку певної системи з метою 

досягнення відповідного рівня її конкурентоспроможності. Можливості системи, що формуються 

за відповідних чинників та умов [66, с. 110]. 

Можливість розвитку за певних умов та 
чинників. 

2009 
В. О. Григоренко 

 

Сукупна здатність керівних органів держави і місцевого самоврядування за допомогою 
застосування управлінських рішень агрегувати й генерувати наявні та потенційні фінансові 

ресурси економічної системи з метою забезпечення економічного розвитку територій в інтересах 

його населення [35; 39, с. 157]. 

Здатність мобілізувати, організовувати та 

використовувати ресурси завдяки інституційній 
складовій. 
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1954 С. Г. Струмилін Сукупна виробнича сила праці всіх працездатних членів суспільства [70, с. 44; 137]. Можливості суспільства в цілому. 

1991 Л. І. Самоукін 
Виробничі відносини, що виникають між окремими працівниками, трудовими колективами, а 
також управлінським апаратом з приводу повного використання їхніх здібностей зі створення 

матеріальних благ і послуг [104]. 

Відносини які виникають на мікрорівні з 
приводу використання здібностей працівників 

для виробництва благ. 

2002 
М. К. Старовойтов, 

П. А. Фомин 

Відносини, які виникають на мікрорівні між працівниками самого підприємства з приводу 
отримання максимально можливого виробничого результату, який може бути отриманий при 

найбільш ефективному використані виробничих ресурсів, при наявному рівні техніки і 

технологій, передових формах організації виробництва і не залежно від стану зовнішнього 
середовища [66, с. 109]. 

Відносини які виникають на макрорівні з 
приводу виробництва благ. 

2012 К. М. Міско 

Під потенціалом розуміє межу людського пізнання внутрішніх, прихованих можливостей 

результативного використання досліджуваного об'єкта, які можуть бути кількісно оцінені та в 
кінцевому рахунку реалізовані за умови ідеальних можливостей практичної діяльності [38, с. 

198; 83]. 

Межа пізнання прихованих можливостей. 

2013 О. В. Григораш 
Сукупність знань, умінь, навичок та компетенцій, які спрямовані на пошук найефективнішого 
способу використання ресурсів, резервів та цінностей і які має підприємство [36, с. 47]. 

Сукупність знань та навичок. 
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 1983 В. М. Архангельский 
Засоби, запаси, джерела, які є в наявності і можуть бути мобілізовані для досягнення певної мети 
або розв'язання певної задачі [103, с. 27]. 

Сукупність ресурсів для досягнення певної цілі. 

2004 І. П. Отенко 

Поняття, що означає як діалектичну єдність можливостей, так і процеси їх реалізації, відображає 

здатності робітників підприємства пізнавати й створювати можливості, інтегруючи в просторі та 

часі процеси трансформації всіх видів ресурсів для виробництва матеріальних благ і послуг [98; 
103, с. 28]. 

Здатність в просторі та часі створювати 

можливості. 

2007 С. Г. Радько 
Відображення сукупної можливості трудового колективу для виконання поставлених перед ним 

задач [104; 106]. 
Здатність людей виконувати завдання. 

2007 
В. І. Хом'яков, 

І. В. Бакум 

Джерела, можливості, засоби, запаси, які можуть бути приведеними в дію, використанні для 
вирішення якоїсь задачі, досягнення певної цілі, можливості окремої особи, суспільства, 

держави, підприємства в певній галузі [103; 146]. 

Можливості на макро- і мікрорівні для 

вирішення певного завдання. 
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2016 Сілантьєв. О. І. 
Здатність при найменшому кількості етапів (часі) та тактів, ефективно трансформувати ресурси 
на вході процесу для досягнення поставлених цілей на його виході. 

Інтегрованих показником, який через 
процесний підхід «вхід-процес-вихід» враховує 

виробничу ефективність, соціальну інтеграцію в 

суспільстві та тісноту його взаємозв'язку, 
людський капітал, виробничий та фінансовий 

капіталу та їх здатність ефективно при 

найменших витратах досягати поставлених 
цілей за певний проміжок часу. 

Джерело: побудовано автором 
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ДОДАТОК В 

 

Узагальнення теоретичних підходів до визначення сутності вартості блага 

 

В
и

тр
ат

н
а 

к
о
н

ц
еп

ц
ія

 Теорія трудової 

вартості 

А. Сміт, 

К. Маркс, 

М. І. Туган-

Барановський, 

У. Петті. 

Вартість блага визначається на основі затрат 

суспільно необхідної праці на створення 

багатства (через кількість праці витраченої на 

його виробництво). 

Теорія витрат 

виробництва 

Р. Торренс, 

Н. Сеніор, 

Дж. Мілль, 

Р. Мальту, 

П. Ж. Прудон. 

Основою вартості є витрати виробництва; у 

процесі створення нової вартості приймають 

участь також уречевлені результати минулої 

праці. 

Теорія трьох 

факторів 

виробництва 

Ж. Б. Сей, 

Ф Бастіа. 

Вартість формується у процесі виробництва 

Отже взаємодії трьох основних його факторів 

(праці, капіталу і землі). 
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Теорія граничної 

корисності 

К. Менгер, 

Ф. Візер, 

У. С. Джевонс, 

Л. Вальрас, 

Е. Бем-Баверк. 

Основою вартості є цінність економічного 

блага для споживача, яка визначається 

граничною корисністю і раціональними 

очікуваннями. 

Теорія попиту і 

пропозиції 

А. Маршалл, 

П. Самуельсон. 

Реальна цінність товару рівна фактичній ціні, 

що встановлюється на ринку при взаємодії 

попиту і пропозиції. 

Інформаційна 

теорія вартості 
Д. Белл. 

Джерелом вартості виступає інтелектуальна 

праця, знання і досвід людини. 

Джерело: побудовано автором на основі [15, с. 283] 
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ДОДАТОК Г 

 

Індекс сприйняття корупції для 161 країн світу станом на 2015 р. 

 

Джерело: побудовано автором на основі [180] 

  

№ 

 
Країна 

Індекс 

CPI 

за 

2015 р., 

% 

(X) 

№ Країна 

Індекс 

CPI 

за 

2015 р., 

% 

(X) 

№ Країна 

Індекс 

CPI 

за 

2015 р., 

% 

(X) 

№ Країна 

Індекс 

CPI 

за 

2015 р., 

% 

(X) 

1 Іран 27,00 23 Ісландія 79,00 45 Малайзія 50,00 67 Лівія 16,00 

2 
Домініканська 

республіка 
33,00 24 Канада 83,00 46 Росія 29,00 68 Алжир 36,00 

3 Катар 71,00 25 Бельгія 77,00 47 Казахстан 28,00 69 Китай 37,00 

4 Люксембург 81,00 26 Оман 45,00 48 Латвія 55,00 70 Республіка Македонія 42,00 

5 Сінгапур 85,00 27 Великобританія 81,00 49 Чилі 70,00 71 Колумбія 37,00 

6 Кувейт 49,00 28 Франція 70,00 50 Панама 39,00 72 Сербія 40,00 

7 Норвегія 87,00 29 Фінляндія 90,00 51 Хорватія 51,00 73 Південна Африка 44,00 

8 
Об'єднані Арабські 

Емірати 
70,00 30 Японія 75,00 52 Уругвай 74,00 74 Перу 36,00 

9 Ірландія 75,00 31 Південна Корея 56,00 53 Румунія 46,00 75 Монголія 39,00 

10 Швейцарія 86,00 32 Нова Зеландія 88,00 54 Аргентина 32,00 76 Єгипет 36,00 

11 Гонконг 75,00 33 Мальта 56,00 55 Туреччина 42,00 77 Туніс 38,00 

12 США 76,00 34 Італія 44,00 56 Маврикій 53,00 78 Еквадор 32,00 

13 Саудівська Аравія 52,00 35 Іспанія 58,00 57 Болгарія 41,00 79 Албанія 36,00 

14 Нідерланди 87,00 36 Ізраїль 61,00 58 Габон 34,00 80 Намібія 53,00 

15 Бахрейн 51,00 37 Кіпр 61,00 59 Мексика 35,00 81 Індонезія 36,00 

16 Швеція 89,00 38 Тринідад і Тобаго 39,00 60 Ліван 28,00 82 Йорданія 53,00 

17 Австралія 79,00 39 Чеська Республіка 56,00 61 Азербайджан 29,00 83 Шрі Ланка 37,00 

18 Австрія 76,00 40 Словенія 60,00 62 Білорусь 32,00 84 Боснія і Герцеговина 39,00 

19 Німеччина 81,00 41 Словаччина 51,00 63 Венесуела 17,00 85 Грузія 52,00 

20 Тайвань 62,00 42 Естонія 70,00 64 Туркменістан 18,00 86 Парагвай 27,00 

21 Данія 91,00 43 Литва 61,00 65 Ботсвана 63,00 87 Ямайка 41,00 

22 Гватемала 28,00 44 Португалія 63,00 66 Суринам 36,00 88 Сальвадор 39,00 
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ПРОДОВЖЕННЯ ДОДАТКУ Г 

 

Джерело: побудовано автором на основі [180] 

  

№ 

 
Країна 

Індекс 

CPI 

за 

2015 р., 

% 

(X) 

№ Країна 

Індекс 

CPI 

за 

2015 р., 

% 

(X) 

№ Країна 

Індекс 

CPI 

за 

2015 р., 

% 

(X) 

№ Країна 

Індекс 

CPI 

за 

2015 р., 

% 

(X) 

89 Бутан 65,00 108 
Сейшельські 

острови 
55,00 126 Таїланд 38,00 144 Вірменія 35,00 

90 Гвінея 25,00 109 Польща 62,00 127 Чорногорія 44,00 145 Марокко 36,00 

91 Філіппіни 35,00 110 Греція 46,00 128 Бразилія 38,00 146 Україна 27,00 

92 Ангола 15,00 111 Угорщина 51,00 129 Коста-Ріка 55,00 147 Кот-д'Івуар 32,00 

93 Болівія 34,00 112 Гондурас 31,00 130 Ірак 16,00 148 Сан-Томе і Принсіпі 42,00 

94 Кабо-Верде 55,00 113 Молдова 33,00 131 Ганна 47,00 149 Кенія 25,00 

95 Індія 38,00 114 Нікарагуа 27,00 132 Замбія 38,00 150 Джибуті 34,00 

96 Нігерія 26,00 115 Пакистан 30,00 133 Бангладеш 25,00 151 Камерун 27,00 

97 В’єтнам 31,00 116 Східний Тімор 28,00 134 Камбоджі 21,00 152 Лесото 44,00 

98 Узбекистан 19,00 117 Судан 12,00 135 Папуа-Нова Гвінея 25,00 153 Танзанія 30,00 

99 М’янма 22,00 118 Мавританія 31,00 136 Киргизія 28,00 154 Таджикистан 26,00 

100 Ємен 18,00 119 Уганда 25,00 137 Гаїті 17,00 155 Республіка Того 32,00 

101 Чад 23,00 120 
Південний 

Судан 
15,00 138 Буркіна-Фасо 38,00 156 Мадагаскар 28,00 

102 Непал 27,00 121 Зімбабве 21,00 139 Гамбія 28,00 157 Еритрея 18,00 

103 Сенегал 44,00 122 Афганістан 11,00 140 Сьєрра-Леоне 29,00 158 Гайана 29,00 

104 Малі 35,00 123 Руанда 54,00 141 Коморські острови 26,00 159 Мозамбік 31,00 

105 Бенін 37,00 124 Ефіопія 33,00 142 Гвінея-Бісау 17,00 160 Малаві 31,00 

106 Ліберія 37,00 125 Бурунді 21,00 143 
Демократична 

республіка Конго 
22,00 161 Нігер 34,00 

107 

Центральна-

Африканська 

Республіка 

24,00  - - - - -  - - 
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ДОДАТОК Д 

 

ВВП за ПКС в міжнародних доларах на одну особу 161 країни світу за 2015 р. 

 

Джерело: побудовано автором на основі [194]  

№ Країна 

ВВП за ПКС, в 

міжн. дол. 

на одну особу 

(Y) 

№ Країна 

ВВП за ПКС, в 

міжн. дол. 

на одну особу 

(Y) 

№ Країна 

ВВП за ПКС, в 

міжн. дол. на 

одну особу 

(Y) 

1 Іран 17346,47 26 Мальта 36041,73 51 Ліван 18276,93 

2 Домініканська республіка 15022,80 27 Італія 35780,90 52 Азербайджан 18030,02 

3 Катар 132870,17 28 Іспанія 34861,08 53 Білорусь 17714,84 

4 Люксембург 99505,64 29 Ізраїль 34053,80 54 Венесуела 16784,14 

5 Сінгапур 85382,00 30 Кіпр 33182,58 55 Туркменістан 16477,98 

6 Кувейт 70541,94 31 Тринідад і Тобаго 32573,07 56 Ботсвана 16415,30 

7 Норвегія 68591,50 32 Чеська Республіка 32076,10 57 Суринам 16253,00 

8 Об'єднані Арабські Емірати 67216,87 33 Словенія 30918,03 58 Таїланд 16130,08 

9 Ірландія 65806,06 34 Словаччина 29757,56 59 Чорногорія 16016,48 

10 Швейцарія 58647,20 35 Естонія 28649,98 60 Бразилія 15645,89 

11 Гонконг 56878,50 36 Литва 28413,40 61 Коста-Ріка 15469,20 

12 США 56083,96 37 Португалія 27885,27 62 Ірак 15185,88 

13 Саудівська Аравія 53802,49 38 Сейшельські острови 26677,30 63 Лівія 14679,40 

14 Нідерланди 49623,55 39 Польща 26499,07 64 Ісландія 45665,87 

15 Бахрейн 49600,97 40 Греція 26391,30 65 Канада 45601,68 

16 Швеція 48198,66 41 Угорщина 26275,31 66 Бельгія 44147,87 

17 Австралія 47644,36 42 Малайзія 26211,19 67 Оман 43706,70 

18 Австрія 46986,20 43 Уругвай 21341,31 68 Великобританія 41498,00 

19 Німеччина 46973,92 44 Румунія 20872,20 69 Франція 41475,91 

20 Тайвань 46832,73 45 Аргентина 20498,80 70 Перу 12518,33 

21 Данія 45723,47 46 Туреччина 20420,28 71 Монголія 12178,45 

22 Фінляндія 41108,99 47 Маврикій 19572,67 72 Єгипет 11802,80 

23 Японія 38141,60 48 Болгарія 19169,27 73 Туніс 11451,40 

24 Південна Корея 36612,38 49 Габон 18676,95 74 Еквадор 11317,10 

25 Нова Зеландія 36135,82 50 Мексика 18429,99 75 Албанія 11304,20 
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ПРОДОВЖЕННЯ ДОДАТКУ Д 

 

Джерело: побудовано автором на основі [194]   

№ Країна 

ВВП за ПКС, в 

міжн. дол. 

на одну особу 

(Y) 

№ Країна 

ВВП за ПКС, в 

міжн. дол. 

на одну особу 

(Y) 

№ Країна 

ВВП за ПКС, в 

міжн. дол. 

на одну особу 

(Y) 
76 Намібія 11224,43 105 Нікарагуа 5044,29 134 Ефіопія 1804,40 

77 Індонезія 11148,50 106 Алжир 14531,90 135 Мозамбік 1192,17 

78 Йорданія 10902,40 107 Китай 14339,90 136 Малаві 1126,45 

79 Шрі Ланка 10590,20 108 Республіка Македонія 14047,60 137 Нігер 1077,18 

80 Боснія і Герцеговина 10549,70 109 Колумбія 13836,44 138 Демократична республіка Конго 767,49 

81 Грузія 9590,96 110 Сербія 13699,25 139 Пакистан 4906,30 

82 Парагвай 9050,02 111 Південна Африка 13208,66 140 Східний Тімор 4714,77 

83 Ямайка 8771,00 112 Мавританія 4311,81 141 Судан 4393,56 

84 Сальвадор 8619,60 113 Ганна 4291,06 142 Гаїті 1757,40 

85 Росія 25965,07 114 Замбія 3852,14 143 Буркіна-Фасо 1727,49 

86 Казахстан 25911,73 115 Бангладеш 3628,60 144 Гамбія 1649,78 

87 Латвія 24652,29 116 Камбоджі 3498,26 145 Сьєрра-Леоне 1592,96 

88 Чилі 23507,47 117 Папуа-Нова Гвінея 3494,80 146 Коморські острови 1521,76 

89 Панама 21808,90 118 Киргизія 3394,80 147 Гвінея-Бісау 1510,70 

90 Хорватія 21625,30 119 Кот-д'Івуар 3358,70 148 Ліберія 874,50 

91 Гватемала 7758,81 120 Сан-Томе і Принсіпі 3250,42 149 Бурунді 831,08 

92 Бутан 7689,97 121 Кенія 3218,10 150 Центральна-Африканська Респ. 627,64 

93 Гвінея 7537,13 122 Джибуті 3210,23 151 Ємен 2676,00 

94 Філіппіни 7282,27 123 Камерун 3147,97 152 Чад 2639,60 

95 Ангола 6958,24 124 Лесото 3003,04 153 Непал 2463,06 

96 Болівія 6953,68 125 Танзанія 2909,70 154 Сенегал 2456,30 

97 Кабо-Верде 6502,47 126 Таджикистан 2835,24 155 Малі 2190,57 

98 Індія 6187,20 127 Вірменія 8492,04 156 Бенін 2112,56 

99 Нігерія 6120,83 128 Марокко 8180,16 157 Уганда 2002,43 

100 В’єтнам 6036,60 129 Україна 7986,96 158 Республіка Того 1488,65 

101 Узбекистан 6036,60 130 Південний Судан 1994,97 159 Мадагаскар 1466,23 

102 М’янма 5479,88 131 Зімбабве 1983,68 160 Еритрея 1299,88 

103 Гондурас 5091,13 132 Афганістан 1937,36 161 Гайана 1238,34 

104 Молдова 5047,49 133 Руанда 1810,17 - - - 
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ДОДАТОК Е. 1 

 

Розрахункові показники для виконання кореляційно-регресійного зв'язку між ВВП країни за ПКС в міжнародних доларах на 

одну особу та індексу сприйняття корупції за 161 країною світу, 2015 р. 

 

Країна X Y X^2 XY Y^2 Ya De 

Іран 27,00 17346,47 729 468354,69 300900021,5 6523,034719 117146751,3 

Домініканська республіка 33,00 15022,80 1089 495752,4 225684519,8 11294,12041 13903051,46 

Катар 71,00 132870,17 5041 9433782,07 17654482076 41510,99648 8346498587 

Люксембург 81,00 99505,64 6561 8059956,84 9901372392 49462,80597 2504285238 

Сінгапур 85,00 85382,00 7225 7257470 7290085924 52643,52976 1071807433 

Кувейт 49,00 70541,94 2401 3456555,06 4976165299 24017,0156 2164568591 

Норвегія 87,00 68591,50 7569 5967460,5 4704793872 54233,89166 206140917,2 

Об'єднані Арабські Емірати 70,00 67216,87 4900 4705180,55 4518106940 40715,81553 702305623,1 

Ірландія 75,00 65806,06 5625 4935454,5 4330437533 44691,72027 445815342,1 

Швейцарія 86,00 58647,20 7396 5043659,2 3439494068 53438,71071 27128360,65 

Гонконг 75,00 56878,50 5625 4265887,5 3235163762 44691,72027 148517600,1 

США 76,00 56083,96 5776 4262380,96 3145410569 45486,90122 112297654,7 

Саудівська Аравія 52,00 53802,49 2704 2797729,48 2894707930 26402,55845 750756249,2 

Нідерланди 87,00 49623,55 7569 4317248,85 2462496715 54233,89166 21255250,25 

Бахрейн 51,00 49600,97 2601 2529649,47 2460256225 25607,3775 575692481,2 

Швеція 89,00 48198,66 7921 4289680,74 2323110826 55824,25356 58149677,15 

Австралія 79,00 47644,36 6241 3763904,44 2269985040 47872,44407 52022,34301 

Австрія 76,00 46986,20 5776 3570951,2 2207702990 45486,90122 2247896,823 

Німеччина 81,00 46973,92 6561 3804887,52 2206549160 49462,80597 6194553,363 

Тайвань 62,00 46832,73 3844 2903629,26 2193304599 34354,36794 155709519,8 

Данія 91,00 45723,47 8281 4160835,679 2090635617 57414,61546 136682905,5 

Ісландія 79,00 45665,87 6241 3607603,73 2085371683 47872,44407 4868969,127 

Канада 83,00 45601,68 6889 3784939,44 2079513219 51053,16787 29718719,96 

Бельгія 77,00 44147,87 5929 3399385,99 1949034426 46282,08217 4554861,595 

Оман 45,00 43706,70 2025 1966801,5 1910275625 20836,2918 523055571,1 

Великобританія 81,00 41498,00 6561 3361338 1722084004 49462,80597 63438134,11 

Джерело: розраховано та побудовано автором на основі [Додатки Г; Д]  
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ПРОДОВЖЕННЯ ДОДАТКУ Е. 1 

 

Джерело: розраховано та побудовано автором на основі [Додатки Г; Д]  

Країна X Y X^2 XY Y^2 Ya De 

Франція 70,00 41475,91 4900 2903313,7 1720251110 40715,81553 577743,6056 

Фінляндія 90,00 41108,99 8100 3699809,1 1689949059 56619,43451 240573888,9 

Японія 75,00 38141,60 5625 2860620 1454781651 44691,72027 42904075,6 

Південна Корея 56,00 36612,38 3136 2050293,28 1340466369 29583,28224 49408215,3 

Нова Зеландія 88,00 36135,82 7744 3179952,16 1305797487 55029,07261 356954994,2 

Мальта 56,00 36041,73 3136 2018336,88 1299006301 29583,28224 41711547,45 

Італія 44,00 35780,90 1936 1574359,6 1280272805 20041,11085 247740962,4 

Іспанія 58,00 34861,08 3364 2021942,64 1215294899 31173,64414 13597183,22 

Ізраїль 61,00 34053,80 3721 2077281,8 1159661294 33559,18699 244642,0327 

Кіпр 61,00 33182,58 3721 2024137,38 1101083615 33559,18699 141832,8226 

Тринідад і Тобаго 39,00 32573,07 1521 1270349,73 1061004889 16065,20611 272509570,3 

Чеська Республіка 56,00 32076,10 3136 1796261,488 1028876063 29583,28224 6214130,405 

Словенія 60,00 30918,03 3600 1855081,8 955924579,1 32764,00604 3407627,532 

Словаччина 51,00 29757,56 2601 1517635,56 885512377,2 25607,3775 17224014,81 

Естонія 70,00 28649,98 4900 2005498,6 820821354 40715,81553 145584387 

Литва 61,00 28413,40 3721 1733217,4 807321299,6 33559,18699 26479123,71 

Португалія 63,00 27885,27 3969 1756772,01 777588283 35149,54889 52769747,72 

Сейшельські острови 55,00 26677,30 3025 1467251,5 711678335,3 28788,10129 4455482,097 

Польща 62,00 26499,07 3844 1642942,34 702200710,9 34354,36794 61705705,66 

Греція 46,00 26391,30 2116 1213999,8 696500715,7 21631,47275 22655955,44 

Угорщина 51,00 26275,31 2601 1340040,81 690391915,6 25607,3775 446133,8295 

Малайзія 50,00 26211,19 2500 1310559,5 687026481,2 24812,19655 1957182,681 

Росія 29,00 25965,07 841 752987,03 674184860,1 8113,396617 318682242,6 

Казахстан 28,00 25911,73 784 725528,44 671417751,6 7318,215668 345718775,2 

Латвія 55,00 24652,29 3025 1355875,95 607735402,2 28788,10129 17104935,05 

Чилі 70,00 23507,47 4900 1645522,9 552601145,8 40715,81553 296127155,8 

Панама 39,00 21808,90 1521 850547,1 475628119,2 16065,20611 32990019,53 

Хорватія 51,00 21625,30 2601 1102890,3 467653600,1 25607,3775 15856941,19 

Уругвай 74,00 21341,31 5476 1579256,94 455451512,5 43896,53932 508738369,9 

Румунія 46,00 20872,20 2116 960121,2 435648732,8 21631,47275 576495,1104 

Аргентина 32,00 20498,80 1024 655961,6 420200801,4 10498,93946 99997210,74 

Туреччина 42,00 20420,28 1764 857651,76 416987835,3 18450,74895 3879052,538 

Маврикій 53,00 19572,67 2809 1037351,51 383089410,9 27197,73939 58141683,27 
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ПРОДОВЖЕННЯ ДОДАТКУ Е. 1 

 

Джерело: розраховано та побудовано автором на основі [Додатки Г; Д]  

Країна X Y X^2 XY Y^2 Ya De 

Болгарія 41,00 19169,27 1681 785940,07 367460912,3 17655,56801 2291293,728 

Габон 34,00 18676,95 1156 635016,3 348828461,3 12089,30136 43397114,57 

Мексика 35,00 18429,99 1225 645049,65 339664531,4 12884,48231 30752655,53 

Ліван 28,00 18276,93 784 511754,04 334046170,2 7318,215668 120093419,8 

Азербайджан 29,00 18030,02 841 522870,58 325081621,2 8113,396617 98339419,32 

Білорусь 32,00 17714,84 1024 566874,88 313815556,2 10498,93946 52069220,54 

Венесуела 17,00 16784,14 289 285330,38 281707355,5 -1428,774772 331710264,5 

Туркменістан 18,00 16477,98 324 296603,64 271523824,9 -633,5938227 292805958,7 

Ботсвана 63,00 16415,30 3969 1034163,9 269462074,1 35149,54889 350972081,3 

Суринам 36,00 16253,00 1296 585108 264160009 13679,66326 6622061,975 

Таїланд 38,00 16130,08 1444 612943,04 260179480,8 15270,02516 739694,3304 

Чорногорія 44,00 16016,48 1936 704725,12 256527631,6 20041,11085 16197653,5 

Бразилія 38,00 15645,89 1444 594543,82 244793873,9 15270,02516 141274,3791 

Коста-Ріка 55,00 15469,20 3025 850806 239296148,6 28788,10129 177393131,6 

Ірак 16,00 15185,88 256 242974,08 230610951,4 -2223,955721 303102379,8 

Лівія 16,00 14679,40 256 234870,4 215484784,4 -2223,955721 285723434,6 

Алжир 36,00 14531,90 1296 523148,4 211176117,6 13679,66326 726307,4604 

Китай 37,00 14339,90 1369 530576,3 205632732 14474,84421 18209,93966 

Республіка Македонія 42,00 14047,60 1764 589999,2 197335065,8 18450,74895 19387720,72 

Колумбія 37,00 13836,44 1369 511948,28 191447071,9 14474,84421 407559,9346 

Сербія 40,00 13699,25 1600 547970 187669450,6 16860,38706 9992787,491 

Південна Африка 44,00 13208,66 1936 581181,04 174468699 20041,11085 46682384,66 

Перу 36,00 12518,33 1296 450659,88 156708586 13679,66326 1348694,942 

Монголія 39,00 12178,45 1521 474959,55 148314644,4 16065,20611 15106873,04 

Єгипет 36,00 11802,80 1296 424900,8 139306087,8 13679,66326 3522615,698 

Туніс 38,00 11451,40 1444 435153,2 131134562 15270,02516 14581898,1 

Еквадор 32,00 11317,10 1024 362147,2 128076752,4 10498,93946 669386,6624 

Албанія 36,00 11304,20 1296 406951,2 127784937,6 13679,66326 5642825,701 

Намібія 53,00 11224,43 2809 594894,79 125987828,8 27197,73939 255146613 

Індонезія 36,00 11148,50 1296 401346 124289052,3 13679,66326 6406787,451 

Йорданія 53,00 10902,40 2809 577827,2 118862325,8 27197,73939 265538086 

Шрі Ланка 37,00 10590,20 1369 391837,4 112152336 14474,84421 15090460,63 

Боснія і Герцеговина 39,00 10549,70 1521 411438,3 111296170,1 16065,20611 30420807,62 
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ПРОДОВЖЕННЯ ДОДАТКУ Е. 1 

 

Джерело: розраховано та побудовано автором на основі [Додатки Г; Д]  

Країна X Y X^2 XY Y^2 Ya De 

Грузія 52,00 9590,96 2704 498729,92 91986513,72 26402,55845 282629842,3 

Парагвай 27,00 9050,02 729 244350,54 81902862 6523,034719 6385654,611 

Ямайка 41,00 8771,00 1681 359611 76930441 17655,56801 78935548,65 

Сальвадор 39,00 8619,60 1521 336164,4 74297504,16 16065,20611 55437050,31 

Вірменія 35,00 8492,04 1225 297221,4 72114743,36 12884,48231 19293549,46 

Марокко 36,00 8180,16 1296 294485,76 66915017,63 13679,66326 30244536,11 

Україна 27,00 7986,96 729 215647,92 63791530,04 6523,034719 2143077,229 

Гватемала 28,00 7758,81 784 217246,68 60199132,62 7318,215668 194123,3655 

Бутан 65,00 7689,97 4225 499848,05 59135638,6 36739,91078 843899059,5 

Гвінея 25,00 7537,13 625 188428,25 56808328,64 4932,672821 6783197,199 

Філіппіни 35,00 7282,27 1225 254879,45 53031456,35 12884,48231 31384782,78 

Ангола 15,00 6958,24 225 104373,6 48417103,9 -3019,13667 99548045,21 

Болівія 34,00 6953,68 1156 236425,12 48353665,54 12089,30136 26374606,78 

Кабо-Верде 55,00 6502,47 3025 357635,85 42282116,1 28788,10129 496649362,1 

Індія 38,00 6187,20 1444 235113,6 38281443,84 15270,02516 82497712,86 

Нігерія 26,00 6120,83 676 159141,58 37464559,89 5727,85377 154430,3175 

В’єтнам 31,00 6036,60 961 187134,6 36440539,56 9703,758515 13448051,57 

Узбекистан 19,00 6036,60 361 114695,4 36440539,56 161,5871263 34515776,27 

М’янма 22,00 5479,88 484 120557,36 30029084,81 2547,129974 8601022,718 

Гондурас 31,00 5091,13 961 157825,03 25919604,68 9703,758515 21276341,82 

Молдова 33,00 5047,49 1089 166567,17 25477155,3 11294,12041 39020391,52 

Нікарагуа 27,00 5044,29 729 136195,83 25444861,6 6523,034719 2186685,943 

Пакистан 30,00 4906,30 900 147189 24071779,69 8908,577566 16018225,72 

Східний Тімор 28,00 4714,77 784 132013,504 22229037,29 7318,215668 6777939,759 

Судан 12,00 4393,56 144 52722,72 19303369,47 -5404,679517 96005497,63 

Мавританія 31,00 4311,81 961 133666,11 18591705,48 9703,758515 29073108,79 

Ганна 47,00 4291,06 2209 201679,82 18413195,92 22426,6537 328899758,9 

Замбія 38,00 3852,14 1444 146381,32 14838982,58 15270,02516 130368101,5 

Бангладеш 25,00 3628,60 625 90715 13166737,96 4932,672821 1700605,922 

Камбоджі 21,00 3498,26 441 73463,46 12237823,03 1751,949024 3049602,023 

Папуа-Нова Гвінея 25,00 3494,80 625 87370 12213627,04 4932,672821 2067478,249 

Киргизія 28,00 3394,80 784 95054,4 11524667,04 7318,215668 15393190,5 

Кот-д'Івуар 32,00 3358,70 1024 107478,4 11280865,69 10498,93946 50983019,61 
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ПРОДОВЖЕННЯ ДОДАТКУ Е. 1 

 
Країна X Y X^2 XY Y^2 Ya De 

Сан-Томе і Принсіпі 42,00 3250,42 1764 136517,64 10565230,18 18450,74895 231050000,3 

Кенія 25,00 3218,10 625 80452,5 10356167,61 4932,672821 2939759,957 

Джибуті 34,00 3210,23 1156 109147,82 10305576,65 12089,30136 78837908,26 

Камерун 27,00 3147,97 729 84995,19 9909715,121 6523,034719 11391061,86 

Лесото 44,00 3003,04 1936 132133,76 9018249,242 20041,11085 290295858,4 

Танзанія 30,00 2909,70 900 87291 8466354,09 8908,577566 35986532,05 

Таджикистан 26,00 2835,24 676 73716,24 8038585,858 5727,85377 8367214,421 

Ємен 18,00 2676,00 324 48168 7160976 -633,5938227 10953411,27 

Чад 23,00 2639,60 529 60710,8 6967488,16 3342,310923 493802,6407 

Непал 27,00 2463,06 729 66502,62 6066664,564 6523,034719 16483394,72 

Сенегал 44,00 2456,30 1936 108077,2 6033409,69 20041,11085 309225572,7 

Малі 35,00 2190,57 1225 76669,95 4798596,925 12884,48231 114359760,5 

Бенін 37,00 2112,56 1369 78164,72 4462909,754 14474,84421 152826070,9 

Уганда 25,00 2002,43 625 50060,75 4009725,905 4932,672821 8586322,988 

Південний Судан 15,00 1994,97 225 29924,55 3979905,301 -3019,13667 25141265,7 

Зімбабве 21,00 1983,68 441 41657,28 3934986,342 1751,949024 53699,24503 

Афганістан 11,00 1937,36 121 21310,96 3753363,77 -6199,860466 66214356,91 

Руанда 54,00 1810,17 2916 97749,18 3276715,429 27992,92034 685536415,6 

Ефіопія 33,00 1804,40 1089 59545,2 3255859,36 11294,12041 90054793,52 

Гаїті 17,00 1757,40 289 29875,8 3088454,76 -1428,774772 10151709,68 

Буркіна-Фасо 38,00 1727,49 1444 65644,62 2984221,7 15270,02516 183400258,5 

Гамбія 28,00 1649,78 784 46193,84 2721774,048 7318,215668 32131162,92 

Сьєрра-Леоне 29,00 1592,96 841 46195,84 2537521,562 8113,396617 42516093,68 

Коморські острови 26,00 1521,76 676 39565,76 2315753,498 5727,85377 17691224,8 

Гвінея-Бісау 17,00 1510,70 289 25681,9 2282214,49 -1428,774772 8640511,934 

Республіка Того 32,00 1488,65 1024 47636,8 2216078,823 10498,93946 81185316,23 

Мадагаскар 28,00 1466,23 784 41054,44 2149830,413 7318,215668 34245736,26 

Еритрея 18,00 1299,88 324 23397,84 1689688,014 -633,5938227 3738321,023 

Гайана 29,00 1238,34 841 35911,86 1533485,956 8113,396617 47266403,49 

Мозамбік 31,00 1192,17 961 36957,27 1421269,309 9703,758515 72447139,05 

Малаві 31,00 1126,45 961 34919,95 1268889,603 9703,758515 73570221,36 

Нігер 34,00 1077,18 1156 36624,12 1160316,752 12089,30136 121266816,9 

Ліберія 37,00 874,50 1369 32356,5 764750,25 14474,84421 184969362,6 

Джерело: розраховано та побудовано автором на основі [Додатки Г; Д]  
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ПРОДОВЖЕННЯ ДОДАТКУ Е. 1 

 
Країна X Y X^2 XY Y^2 Ya De 

Бурунді 21,00 831,08 441 17452,68 690693,9664 1751,949024 847999,7602 

Демократична республіка Конго 22,00 767,49 484 16884,78 589040,9001 2547,129974 3167118,435 

Центральна-Африканська 

Республіка 24,00 627,64 576 15063,36 393931,9696 4137,491872 12319060,16 

Разом 6992,00 3153462,20 367178,00 187464568,98 132167125638,83 3153462,20 30233201101,65 

У середньому 43,4285714 19586,72174 2280,608696 1164376,205 820913823,8 19586,72174 187783857,8 

Джерело: розраховано та побудовано автором на основі [Додатки Г; Д] 

 

ДОДАТОК Е. 2 

 

Розраховані та зведені у таблицю коефіцієнти кореляційно-регресійного зв’язку між ВВП країни за ПКС в міжнародних 

доларах на одну особу та індексу сприйняття корупції за 161 країною світу за 2015 р. 

σx 19,8637328   313752,8608   

σy 20911,1012 r 415372,527 0,755352943 

        

Dx 394,567879 a -14946,85091   

Dy 437274155 b 795,1809491   

De 187783858 R^2 0,570558069 (0,42944193) 

      

F 211,247962 R^2 (перевірка) 0,570558069   

  R 0,755352943   

          

Fkr 3,89 К.е. 1,763111413   

Джерело: розраховано та побудовано автором на основі [Додаток Е. 1] 
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ДОДАТОК Ж 

 

Прогнозована динаміка світового номінального ВВП, 1980–2023 рр. 

 

Рік 

ВВП розвинутих 

країн, 

млрд дол. США 

ВВП країн, що розвиваються, 

млрд дол. США 

Сукупний світовий 

ВВП, 

млрд дол. США 

Рік 

ВВП розвинутих 

країн, 

млрд дол. США 

ВВП країн, що розвиваються, 

млрд дол. США 

Сукупний світовий 

ВВП, 

млрд дол. США 

1980 8448,721 2685,167 11133,889 2002 27665,3 7049,522 34714,82 

1981 8581,795 2805,978 11387,774 2003 31027,98 7947,782 38975,76 

1982 8523,036 2656,337 11179,374 2004 34410,89 9459,641 43870,53 

1983 8867,096 2613,77 11480,866 2005 36222,88 11317,93 47540,81 

1984 9273,555 2621,91 11895,465 2006 38086,34 13402,49 51488,84 

1985 9765,222 2670,74 12435,961 2007 41600,36 16512,83 58113,18 

1986 11916,618 2738,437 14655,055 2008 43914,37 19834,71 63749,08 

1987 13852,779 3021,166 16873,945 2009 41449,03 18936,5 60385,53 

1988 15647,147 3334,746 18981,893 2010 43242,92 22768,3 66011,22 

1989 16324,019 3650,006 19974,026 2011 46409,63 26820,14 73229,76 

1990 18325,918 5114,324 23440,243 2012 46249,08 28370 74619,09 

1991 19568,411 4763,865 24332,276 2013 46654,51 30095,34 76749,85 

1992 21047,338 4115,501 25162,839 2014 47757,75 31074,73 78832,48 

1993 21198,475 4654,456 25852,931 2015 45207,05 29394,63 74601,68 

1994 22762,297 5036,423 27798,719 2016 46393,58 29259,04 75652,62 

1995 25204,712 5793,512 30998,224 2017 48318,01 31732,96 80050,96 

1996 25385,817 6468,689 31854,506 2018 51319,79 33515,67 84835,46 

1997 24907,041 6875,048 31782,089 2019 53042,44 35038,69 88081,13 

1998 25003,497 6638,292 31641,788 2020 55299,63 37785,32 93084,96 

1999 26320,51 6436,347 32756,857 2021 57453,63 40563,26 98016,89 

2000 26774,852 7062,56 33837,413 2022 59779,28 43483,63 103262,9 

2001 26497,688 7090,548 33588,236 2023 62094,29 46617,97 108712,3 

Джерело: побудовано автором на основі [190] 
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ДОДАТОК З 

 

Прогнозована динаміка частки, яку займають розвинуті країни та країни, що розвиваються, 

у світовому номінальному ВВП, 1980–2023 рр. 

 

Рік 
Частка ВВП 
розвинутих 

країн 

Частка ВВП країн, що 

розвиваються 
Рік 

Частка ВВП 
розвинутих 

країн 

Частка ВВП країн, що 

розвиваються 

1980 0,75882928 0,24117063 2004 0,7843737 0,21562632 

1981 0,75359724 0,24640268 В середньому 0,79575684 0,20424315 

1982 0,76238938 0,23761053 Медіана 0,79608403 0,20391602 

1983 0,77233686 0,22766314 2005 0,76193233 0,23806767 

1984 0,77958743 0,22041257 2006 0,73970087 0,26029893 

1985 0,78524064 0,21475944 2007 0,71585069 0,28414948 

1986 0,81314045 0,18685955 2008 0,6888628 0,3111372 

1987 0,82095675 0,17904325 2009 0,68640666 0,31359334 

1988 0,82431963 0,17568037 2010 0,65508439 0,34491561 

1989 0,81726233 0,18273762 2011 0,63375368 0,36624645 

1990 0,78181434 0,21818562 2012 0,61980225 0,38019761 

1991 0,80421622 0,19578378 2013 0,60787754 0,39212246 

1992 0,83644528 0,16355472 2014 0,60581311 0,39418689 

1993 0,81996409 0,18003591 2015 0,60597898 0,39402102 

1994 0,81882539 0,18117464 2016 0,61324486 0,38675514 

1995 0,81310181 0,18689819 2017 0,60359064 0,39640949 

1996 0,79693017 0,20306983 2018 0,60493324 0,39506676 

1997 0,78368168 0,21631832 В середньому 0,65305943 0,34694058 

1998 0,79020493 0,2097951 Медіана 0,62677797 0,37322203 

1999 0,80351146 0,19648854 2019 0,60219981 0,39780019 

2000 0,79127952 0,20872045 2020 0,59407696 0,40592293 

2001 0,78889787 0,21110213 2021 0,58616051 0,41383949 

2002 0,79693053 0,20306952 2022 0,57890375 0,42109635 

2003 0,79608403 0,20391602 2023 0,57117999 0,42881965 

Джерело: розраховано автором на основі [Додаток Ж] 
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ДОДАТОК И. 1 

 

Прогнозована короткострокова динаміка зростання частки розвинутих країн, та країн, що розвиваються, 

у структурі світового номінального ВВП, 1980–2023 рр. 

Джерело: побудовано автором на основі [Додаток Ж]  
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ДОДАТОК И. 2 

 

Прогнозована довгострокова динаміка зростання частки розвинутих країн, та країн, що розвиваються, 

у структурі світового ВВП, 2018–2034 рр. 

 

 
Джерело: розраховано та побудовано автором на основі [Додаток Ж]  
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ДОДАТОК И. 3 

 

Розрахунки довгострокового прогнозу динаміки зростання частки розвинутих країн 

у структурі світового ВВП, 2018–2034 рр. 

 
Рік Частка, ВВП розвинутих країн Рік Частка, ВВП розвинутих країн Lower Confidence Bound Upper Confidence Bound 

1980 0,75882928 2008 0,6888628 - - 

1981 0,75359724 2009 0,68640666 - - 

1982 0,76238938 2010 0,65508439 - - 

1983 0,77233686 2011 0,63375368 - - 

1984 0,77958743 2012 0,61980225 - - 

1985 0,78524064 2013 0,60787754 - - 

1986 0,81314045 2014 0,60581311 - - 

1987 0,82095675 2015 0,60597898 - - 

1988 0,82431963 2016 0,61324486 - - 

1989 0,81726233 2017 0,60359064 - - 

1990 0,78181434 2018 0,60493324 - - 

1991 0,80421622 2019 0,597495856 0,60 0,60 

1992 0,83644528 2020 0,590077911 0,57 0,63 

1993 0,81996409 2021 0,582659967 0,55 0,63 

1994 0,81882539 2022 0,575242023 0,53 0,64 

1995 0,81310181 2023 0,567824079 0,51 0,64 

1996 0,79693017 2024 0,560406135 0,49 0,65 

1997 0,78368168 2025 0,552988191 0,47 0,65 

1998 0,79020493 2026 0,545570246 0,45 0,66 

1999 0,80351146 2027 0,538152302 0,43 0,66 

2000 0,79127952 2028 0,530734358 0,41 0,66 

2001 0,78889787 2029 0,523316414 0,39 0,67 

2002 0,79693053 2030 0,51589847 0,37 0,67 

2003 0,79608403 2031 0,508480526 0,35 0,68 

2004 0,7843737 2032 0,501062581 0,33 0,68 

2005 0,76193233 2033 0,493644637 0,31 0,69 

2006 0,73970087 2034 0,486226693 0,29 0,69 

2007 0,71585069 2035 - - - 

Джерело: розраховано та побудовано автором на основі [Додаток Ж]  
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ДОДАТОК К 

 

Прогнозована динаміка показника номінального світового ВВП, 1980–2023 рр. 

 

Рік 

Усього, 

світова економіка 

У тому числі 

Рік 

Усього, 

світова економіка 

У тому числі 

розвинуті країни країни, що розвиваються розвинуті країни країни, що розвиваються 

ланцюговий 

абсолютний 

приріст / 

зменшення 

номінального 

ВВП, 

млрд дол. 

США 

ланцюговий 

темп 

приросту / 

зменшення 

номінального 

ВВП, 

% 

ланцюговий 

абсолютний 

Приріст / 

зменшення 

номінального 

ВВП, 

млрд дол. 

США 

ланцюговий 

темп 

приросту / 

зменшення 

номінального 

ВВП, 

% 

ланцюговий 

абсолютний 

приріст / 

зменшення 

номінального 

ВВП, 

млрд дол. 

 США 

ланцюговий 

темп 

приріст / 

зменшення 

номінального 

ВВП, 

% 

ланцюговий 

абсолютний 

приріст / 

зменшення 

номінального 

ВВП, 

млрд дол. 

США 

ланцюговий 

темп 

приросту / 

зменшення 

номінального 

ВВП, 

% 

ланцюговий 

абсолютний 

приріст / 

зменшення 

номінального 

ВВП, 

млрд дол. 

США 

ланцюговий 

темп 

приросту / 

зменшення 

номінального 

ВВП, 

% 

ланцюговий 

абсолютний 

приріст / 

зменшення 

номінального 

ВВП, 

млрд дол. 

США 

ланцюговий 

темп 

приросту / 

зменшення 

номінального 

ВВП, 

% 

1980 - - - - - - 2004 4894,77 12,5585 3382,91 10,90277 1511,859 19,0224 

1981 253,885 2,28029 133,074 1,575079 120,811 4,499199 2005 3670,28 8,366163 1811,99 5,265746 1858,289 19,64439 

1982 -208,4 -1,83003 -58,759 -0,68469 -149,641 -5,33294 2006 3948,03 8,304507 1863,46 5,144428 2084,56 18,41821 

1983 301,492 2,696859 344,06 4,036824 -42,567 -1,60247 2007 6624,34 12,86558 3514,02 9,226458 3110,34 23,20718 

1984 414,599 3,611217 406,459 4,583902 8,14 0,311428 2008 5635,9 9,698144 2314,01 5,562476 3321,88 20,11696 

1985 540,496 4,543715 491,667 5,301818 48,83 1,862383 2009 -3363,55 -5,27623 -2465,34 -5,61397 -898,21 -4,52848 

1986 2219,094 17,84417 2151,396 22,0312 67,697 2,534766 2010 5625,69 9,316288 1793,89 4,327942 3831,8 20,235 

1987 2218,89 15,14078 1936,161 16,24757 282,729 10,32447 2011 7218,54 10,93532 3166,71 7,323072 4051,84 17,79597 

1988 2107,948 12,49232 1794,368 12,95313 313,58 10,37944 2012 1389,33 1,89722 -160,55 -0,34594 1549,86 5,778717 

1989 992,133 5,226734 676,872 4,325849 315,26 9,453793 2013 2130,76 2,855516 405,43 0,876623 1725,34 6,081565 

1990 3466,217 17,35362 2001,899 12,26352 1464,318 40,11824 2014 2082,63 2,71353 1103,24 2,364702 979,39 3,254291 

1991 892,033 3,805562 1242,493 6,779977 -350,459 -6,8525 2015 -4230,8 -5,36682 -2550,7 -5,34091 -1680,1 -5,40664 

1992 830,563 3,413421 1478,927 7,557727 -648,364 -13,61 2016 1050,94 1,408735 1186,53 2,624657 -135,59 -0,46127 

1993 690,092 2,742505 151,137 0,718081 538,955 13,09573 2017 4398,34 5,813863 1924,43 4,148052 2473,92 8,455233 

1994 1945,788 7,526373 1563,822 7,37705 381,967 8,20648 2018 4784,5 5,976818 3001,78 6,212549 1782,71 5,61785 

1995 3199,505 11,50954 2442,415 10,73009 757,089 15,03228 Серед 1939,515 5,637694 1128,186 5,005664 811,329 7,352392 

1996 856,282 2,762358 181,105 0,718536 675,177 11,65402 Медіан 1257,957 3,70839 1214,512 4,495185 394,163 6,181751 

1997 -72,417 -0,22734 -478,776 -1,886 406,359 6,281937 2019 3245,67 3,825841 1722,65 3,356697 1523,02 4,544203 

1998 -140,301 -0,44145 96,456 0,387264 -236,756 -3,4437 2020 5003,83 5,680933 2257,19 4,255441 2746,63 7,838849 

1999 1115,069 3,524039 1317,013 5,267315 -201,945 -3,04212 2021 4931,93 5,29831 2154 3,895144 2777,94 7,351903 

2000 1080,556 3,298717 454,342 1,72619 626,213 9,729323 2022 5246,01 5,352149 2325,65 4,047873 2920,37 7,199545 

2001 -249,177 -0,73639 -277,164 -1,03517 27,988 0,396287 2023 5449,4 5,27721 2315,01 3,872596 3134,34 7,208092 

2002 1126,584 3,354103 1167,612 4,406467 -41,026 -0,5786 Серед 4775,368 5,086889 2154,9 3,88555 2620,46 6,828518 

2003 4260,94 12,27412 3362,68 12,15487 898,26 12,74214 Медіан 5003,83 5,29831 2257,19 3,895144 2777,94 7,208092 

Джерело: розраховано та побудовано автором на основі [Додаток Ж]  
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ДОДАТОК Л 

 

Прогнозована динаміка показника номінального світового номінального ВВП 

регіонів та субрегіонів, 1986–2023 рр. 

 

Регіон/Рік 
1980 р., 

млрд дол. 

США 

1981 р., 
млрд дол. 

США 

1982 р., 
млрд дол. 

США 

1983 р., 
млрд дол. 

США 

1984 р., 
млрд дол. 

США 

1985 р., 
млрд дол. 

США 

1986 р., 
млрд дол. 

США 

1987 р., 
млрд дол. 

США 

1988 р., 
млрд дол. 

США 

1989 р., 
млрд дол. 

США 
Західна Півкуля 3999,377 4452,664 4433,105 4681,864 5130,671 5496,419 5746,201 6125,928 6688,794 7269,075 

В тому числі  
Південна Америка 575,008 579,196 492,793 461,47 451,789 498,886 562,385 596,811 664,744 730,198 
Північна Америка 3375,402 3822,803 3887,14 4165,559 4617,054 4941,438 5129,546 5475,505 5971,88 6481,006 

Карибський басейн 23,349 25,831 27,363 27,537 32,854 24,699 24,727 24,87 24,433 26,666 
Центральна Америка 25,618 24,833 25,809 27,298 28,972 31,395 29,544 28,743 27,737 31,206 

Африка 427,689 429,924 435,146 421,659 375,158 370,522 406,006 458,358 486,861 527,037 
В тому числі  

Північна Африка 136,375 130,857 135,728 142,243 147,29 163,702 169,372 195,526 206,281 232,289 
Африка на південь від Сахари 291,314 299,067 299,418 279,416 227,868 206,82 236,633 262,832 280,58 294,749 

Азія і Океанія 2324,862 2486,5 2417,804 2568,695 2719,366 2778,946 3535,804 4198,271 5017,625 5220,149 
В тому числі  
Східна Азія 1550,064 1665,617 1584,309 1725,684 1829,522 1914,974 2621,388 3169,685 3871,537 3986,022 

Центральна Азія і Кавказ 96,526 97,794 88,854 84,906 82,583 92,76 102,304 118,885 125,153 147,688 
Південна Азія 250,202 262,944 271,961 289,486 290,316 313,117 331,226 367,257 393,08 399,007 

Південно-Східна Азія 236,983 242,736 257,118 261,466 292,478 256,527 266,914 287,047 304,542 328,412 
Острови в Тихому океані 

(Меланезія, Мікронезія та 

Полінезія) 5,926 5,888 5,635 5,535 5,329 4,98 5,422 5,743 7,258 7,187 
Австралія та Нова Зеландія 185,16 211,52 209,927 201,617 219,138 196,587 208,55 249,654 316,056 351,832 

Європа 3992,249 3592,122 3477,346 3388,171 3253,514 3370,367 4540,6 5576,624 6237,215 6336,097 
В тому числі,  

Західна Європа 3839,324 3430,01 3301,981 3211,029 3084,518 3200,963 4363,778 5397,413 6031,427 6136,686 
Східна Європа 152,926 162,112 175,366 177,142 168,996 169,404 176,822 179,211 205,789 199,411 
Близький Схід 389,712 426,565 415,973 420,476 416,755 419,707 426,445 514,763 551,396 621,667 

Всього 11133,889 11387,77 11179,37 11480,87 11895,47 12435,96 14655,06 16873,95 18981,89 19974,03 

Джерело: розраховано та побудовано автором на основі [190] 
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ПРОДОВЖЕННЯ ДОДАТКУ Л 

 

Регіон/Рік 

1990 р., 
млрд дол. 

США 

1991 р., 
млрд дол. 

США 

1992 р., 
млрд дол. 

США 

1993 р., 
млрд дол. 

США 

1994 р., 
млрд дол. 

США 

1995 р., 
млрд дол. 

США 

1996 р., 
млрд дол. 

США 

1997 р., 
млрд дол. 

США 

1998 р., 
млрд дол. 

США 

1999 р., 
млрд дол. 

США 

Західна Півкуля 7741,823 8041,677 8506,33 9005,007 9655,07 10183,88 10790,28 11517,77 12003,23 12383,86 
В тому числі  

Південна Америка 807,436 827,494 883,896 954,798 1137,963 1441,933 1530,042 1627,684 1607,962 1295,241 
Північна Америка 6878,073 7148,87 7551,064 7973,45 8432,874 8646,507 9158 9778,971 10275,26 10964,83 

Карибський басейн 27,944 29,625 31,227 33,265 36,893 43,101 46,75 50,765 54,682 57,66 
Центральна Америка 28,371 35,688 40,144 43,495 47,34 52,336 55,492 60,349 65,323 66,122 

Африка 615 562,754 562,321 566,058 555,981 660,556 738,518 767,156 777,05 637,481 
В тому числі  

Північна Африка 232,278 175,496 178,432 179,009 178,428 196,7 218,183 224,372 230,944 244,435 
Африка на південь від Сахари 382,722 387,258 383,889 387,049 377,553 463,856 520,336 542,784 546,105 393,046 

Азія і Океанія 5443,807 5994,813 6567,339 7393,366 8019,716 9116,207 8899,466 8567,571 7758,861 8626,517 
В тому числі  
Східна Азія 4057,692 4605,364 5083,755 5819,922 6322,447 7167,735 6753,012 6420,012 5889,904 6615,61 

Центральна Азія і Кавказ 207,375 208,109 228,998 267,969 207,591 273,65 298,169 313,29 328,175 305,815 
Південна Азія 428,291 386 409,057 406,572 461,309 512,085 552,677 579,507 586,944 628,432 

Південно-Східна Азія 374,316 420,178 477,536 535,339 611,868 711,987 791,853 749,448 508,056 598,616 
Острови в Тихому океані 

(Меланезія, Мікронезія та 

Полінезія) 6,925 7,893 8,996 10,033 11,057 10,427 11,155 10,817 8,536 8,339 
Австралія та Нова Зеландія 369,207 367,268 358,997 353,531 405,444 440,323 492,599 494,497 437,246 469,706 

Європа 8765,492 9112,383 9127,223 8465,118 9098,83 10511,65 10822,39 10275,93 10442,15 10335,93 
В тому числі,  

Західна Європа 7616,119 8102,589 8808,083 8006,982 8499,13 9743,647 9926,461 9339,622 9624,35 9632,78 
Східна Європа 1149,372 1009,794 319,141 458,136 599,7 768 895,924 936,302 817,804 703,149 
Близький Схід 874,12 620,65 399,625 423,382 469,122 525,717 603,634 653,353 660,164 772,743 

Всього 23440,24 24332,28 25162,84 25852,93 27798,72 30998,22 31854,51 31782,09 31641,79 32756,86 

Джерело: розраховано та побудовано автором на основі [190] 
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ПРОДОВЖЕННЯ ДОДАТКУ Л 

 

Регіон/Рік 

2000 р., 
млрд дол. 

США 

2001 р., 
млрд дол. 

США 

2002 р., 
млрд дол. 

США 

2003 р., 
млрд дол. 

США 

2004 р., 
млрд дол. 

США 

2005 р., 
млрд дол. 

США 

2006 р., 
млрд дол. 

США 

2007 р., 
млрд дол. 

США 

2008 р., 
млрд дол. 

США 

2009 р., 
млрд дол. 

США 

Західна Півкуля 13265,63 13540,73 13677,58 14370,49 15553,94 17009,76 18409,67 19785,31 20753,26 19969,11 
В тому числі  

Південна Америка 1370,134 1258,956 994,691 1071,035 1299,299 1659,124 2016,361 2497,575 3030,4 2905,937 
Північна Америка 11764,25 12144,59 12539,05 13155,83 14099,47 15167,41 16192,72 17059,08 17465,53 16816,51 

Карибський басейн 61,962 63,996 66,954 63,093 68,282 87,838 94,737 107,842 120,157 108,664 
Центральна Америка 69,286 73,191 76,891 80,527 86,889 95,385 105,858 120,82 137,182 137,994 

Африка 660,786 640,749 652,285 783,241 940,663 1108,426 1284,051 1500,539 1753,191 1665,819 
В тому числі  

Північна Африка 258,104 252,655 232,874 258,731 291,988 339,275 387,91 457,674 553,061 522,541 
Африка на південь від Сахари 402,682 388,094 419,412 524,509 648,675 769,15 896,141 1042,866 1200,13 1143,279 

Азія і Океанія 9226,982 8608,253 8843,647 9870,716 11135,12 12040,13 12895,25 14746,56 16715,3 17208,08 
В тому числі  
Східна Азія 7168,448 6651,959 6678,492 7279,074 8066,219 8522,215 8901,942 9833,434 11286,35 11865,74 

Центральна Азія і Кавказ 322,717 254,417 300,525 386,438 501,02 625,293 718,249 896,675 1043,14 899,117 
Південна Азія 637,266 652,344 686,098 800,876 928,619 1061,671 1205,953 1526,922 1554,721 1706,671 

Південно-Східна Азія 637,374 612,46 684,738 773,33 871,469 972,058 1165,817 1393,002 1623,888 1600,6 
Острови в Тихому океані 

(Меланезія, Мікронезія та 

Полінезія) 8,116 7,407 7,545 9,149 10,471 11,986 13,2 14,974 17,563 16,756 
Австралія та Нова Зеландія 453,06 429,667 486,25 621,849 757,326 846,907 890,086 1081,549 1189,638 1119,193 

Європа 9724,805 9879,017 10812,4 13136,2 15259,78 16184,43 17484,41 20401,8 22431,05 19688,93 
В тому числі,  

Західна Європа 8957,105 9010,255 9830,883 11937,6 13732,58 14314,29 15216,96 17470,35 18766,68 16823,28 
Східна Європа 767,7 868,763 981,519 1198,597 1527,204 1870,139 2267,442 2931,449 3664,373 2865,659 
Близький Схід 956,609 909,637 718,333 803,027 966,227 1181,611 1396,112 1655,239 2068,957 1825,763 

Всього 33837,41 33588,24 34714,82 38975,76 43870,53 47540,81 51488,84 58113,18 63749,08 60385,53 

Джерело: розраховано та побудовано автором на основі [190] 
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ПРОДОВЖЕННЯ ДОДАТКУ Л 

 

Регіон/Рік 

2010 р., 

млрд 

дол. 
США 

2011 р., 

млрд 

дол. 
США 

2012 р., 

млрд 

дол. 
США 

2013 р., 

млрд 

дол. 
США 

2014 р., 

млрд 

дол. 
США 

2015 р., 

млрд 

дол. 
США 

2016 р., 

млрд 

дол. 
США 

2017 р., 

млрд 

дол. 
США 

2018 р., 

млрд 

дол. 
США 

2019 р., 

млрд 

дол. 
США 

2020 р., 

млрд 

дол. 
США 

2021 р., 

млрд 

дол. 
США 

2022 р., 

млрд 

дол. 
США 

2023 р., 

млрд 

дол. 
США 

Західна Півкуля 21776,91 23341,08 24060,6 24754,04 25412,15 25070,42 25353,02 26757,29 27585,05 28694,1 29893,98 31105,89 32322,84 33575,92 
В тому числі  

Південна Америка 3743,297 4425,221 4413,439 4410,029 4316,909 3644,127 3540,399 3955,666 3606,273 3593,566 3778,999 3970,886 4174,294 4386,859 
Північна Америка 17761,7 18612,09 19324 20004,35 20738,04 21052,87 21424,66 22393,71 23550,53 24649,79 25638,19 26631 27615,79 28625,46 

Карибський басейн 118,458 128,373 132,12 135,693 140,143 141,399 143,089 148,738 157,308 164,788 173,143 182,081 191,379 201,332 
Центральна Америка 153,456 175,403 191,041 203,967 217,058 232,029 244,873 259,182 270,937 285,952 303,646 321,921 341,375 362,263 

Африка 1954,342 2178,313 2325,327 2405,525 2488,943 2270,137 2148,893 2180,981 2326,79 2506,724 2714,482 2908,196 3131,635 3388,868 
В тому числі  

Північна Африка 597,477 627,156 710,854 702,732 701,354 659,579 656,306 583,93 640,889 714,39 777,343 818,028 863,923 928,949 
Африка на південь від 

Сахари 1356,865 1551,156 1614,473 1702,793 1787,588 1610,557 1492,587 1597,052 1685,901 1792,334 1937,139 2090,168 2267,713 2459,919 
Азія і Океанія 20109,8 23110,82 24558,54 24916,78 25828,39 25692,87 26594,17 28212,96 30223,35 31652,29 34090,92 36551,54 39154,33 41898,26 
В тому числі  
Східна Азія 13542,92 15626,59 16767,17 16896,2 17630,45 17850,64 18449,38 19353,45 21159,22 22114,12 23696,09 25292,99 27009,16 28816,69 

Центральна Азія і Кавказ 1081,48 1221,475 1299,325 1421,294 1402,818 1256,112 1199,854 1199,989 1094,36 1041,66 1182,456 1318,594 1416,188 1497,997 
Південна Азія 2084,398 2256,362 2285,696 2347,916 2572,327 2689,116 2896,896 3287,914 3411,914 3705,872 4072,779 4469,383 4896,875 5364,45 

Південно-Східна Азія 1986,15 2303,073 2436,261 2519,729 2537,038 2460,024 2571,216 2762,295 2894,175 3082,814 3338,191 3578,794 3837,671 4114,613 
Острови в Тихому океані 

(Меланезія, Мікронезія та 

Полінезія) 19,959 24,861 28,563 28,82 30,962 28,301 26,929 28,374 29,922 31,263 32,588 34,305 36,117 38,048 
Австралія та Нова 

Зеландія 1394,892 1678,462 1741,528 1702,823 1654,794 1408,684 1449,898 1580,941 1633,763 1676,563 1768,815 1857,469 1958,314 2066,463 
Європа 19983,89 21982,43 21064,04 21942,47 22295,8 19134,77 19114,52 20271,8 21820,06 22319,28 23366,29 24318,62 25390,1 26441,74 

В тому числі,  
Західна Європа 16750,8 18158,38 17167,8 17866,82 18455,27 16246,25 16284,25 16977,48 18356,62 18681,87 19547,08 20317,23 21194,32 22026,62 
Східна Європа 3233,089 3824,054 3896,245 4075,649 3840,531 2888,512 2830,277 3294,322 3463,435 3637,406 3819,208 4001,388 4195,78 4415,125 
Близький Схід 2151,586 2566,726 2553,786 2665,052 2736,977 2374,091 2382,255 2562,423 2809,984 2833,822 2939,357 3047,883 3174,618 3313,29 

Всього 66011,22 73229,76 74619,09 76749,85 78832,48 74601,68 75652,62 80050,96 84835,46 88081,13 93084,96 98016,89 103262,9 108712,3 

Джерело: розраховано та побудовано автором на основі [190] 
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ДОДАТОК М 

Прогнозована динаміка показника частки регіонів та субрегіонів у світовому ВВП, 

1986–2023 рр. 

 

Регіон/Рік 
1980 р., 

% 

1981 р. 

% 

1982 р. 

% 

1983 р. 

% 

1984 р. 

% 

1985 р. 

% 

1986 р. 

% 

1987 р. 

% 

1988 р. 

% 

1989 р. 

% 

Західна Півкуля 35,92 39,10 39,65 40,78 43,13 44,20 39,21 36,30 35,24 36,39 

В тому числі - 

Південна Америка 5,16 5,09 4,41 4,02 3,80 4,01 3,84 3,54 3,50 3,66 

Північна Америка 30,32 33,57 34,77 36,28 38,81 39,74 35,00 32,45 31,46 32,45 

Карибський басейн 0,21 0,23 0,24 0,24 0,28 0,20 0,17 0,15 0,13 0,13 

Центральна Америка 0,23 0,22 0,23 0,24 0,24 0,25 0,20 0,17 0,15 0,16 

Африка 3,84 3,78 3,89 3,67 3,15 2,98 2,77 2,72 2,56 2,64 

В тому числі - 

Північна Африка 1,22 1,15 1,21 1,24 1,24 1,32 1,16 1,16 1,09 1,16 

Африка на південь від Сахари 2,62 2,63 2,68 2,43 1,92 1,66 1,61 1,56 1,48 1,48 

Азія і Океанія 20,88 21,83 21,63 22,37 22,86 22,35 24,13 24,88 26,43 26,13 

В тому числі - 

Східна Азія 13,92 14,63 14,17 15,03 15,38 15,40 17,89 18,78 20,40 19,96 

Центральна Азія і Кавказ 0,87 0,86 0,79 0,74 0,69 0,75 0,70 0,70 0,66 0,74 

Південна Азія 2,25 2,31 2,43 2,52 2,44 2,52 2,26 2,18 2,07 2,00 

Південно-Східна Азія 2,13 2,13 2,30 2,28 2,46 2,06 1,82 1,70 1,60 1,64 

Острови в Тихому океані 

(Меланезія, Мікронезія та 
Полінезія) 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04 0,04 

Австралія та Нова Зеландія 1,66 1,86 1,88 1,76 1,84 1,58 1,42 1,48 1,67 1,76 

Європа 35,86 31,54 31,11 29,51 27,35 27,10 30,98 33,05 32,86 31,72 

В тому числі, - 

Західна Європа 34,48 30,12 29,54 27,97 25,93 25,74 29,78 31,99 31,77 30,72 

Східна Європа 1,37 1,42 1,57 1,54 1,42 1,36 1,21 1,06 1,08 1,00 

Близький Схід 3,50 3,75 3,72 3,66 3,50 3,37 2,91 3,05 2,90 3,11 

Всього 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Джерело: розраховано автором на основі [Додаток Л] 
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ПРОДОВЖЕННЯ ДОДАТКУ М 

 
Регіон/Рік 

1990 р. 

% 

1991 р. 

% 

1992 р. 

% 

1993 р. 

% 

1994 р. 

% 

1995 р. 

% 

1996 р. 

% 

1997 р. 

% 

1998 р. 

% 

1999 р. 

% 
Західна Півкуля 33,03 33,05 33,81 34,83 34,73 32,85 33,87 36,24 37,93 37,81 

В тому числі - 
Південна Америка 3,44 3,40 3,51 3,69 4,09 4,65 4,80 5,12 5,08 3,95 
Північна Америка 29,34 29,38 30,01 30,84 30,34 27,89 28,75 30,77 32,47 33,47 

Карибський басейн 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 
Центральна Америка 0,12 0,15 0,16 0,17 0,17 0,17 0,17 0,19 0,21 0,20 

Африка 2,62 2,31 2,23 2,19 2,00 2,13 2,32 2,41 2,46 1,95 
В тому числі 0,00 

Північна Африка 0,99 0,72 0,71 0,69 0,64 0,63 0,68 0,71 0,73 0,75 
Африка на південь від Сахари 1,63 1,59 1,53 1,50 1,36 1,50 1,63 1,71 1,73 1,20 

Азія і Океанія 23,22 24,64 26,10 28,60 28,85 29,41 27,94 26,96 24,52 26,33 
В тому числі - 
Східна Азія 17,31 18,93 20,20 22,51 22,74 23,12 21,20 20,20 18,61 20,20 

Центральна Азія і Кавказ 0,88 0,86 0,91 1,04 0,75 0,88 0,94 0,99 1,04 0,93 
Південна Азія 1,83 1,59 1,63 1,57 1,66 1,65 1,74 1,82 1,85 1,92 

Південно-Східна Азія 1,60 1,73 1,90 2,07 2,20 2,30 2,49 2,36 1,61 1,83 
Острови в Тихому океані 

(Меланезія, Мікронезія та 

Полінезія) 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 
Австралія та Нова Зеландія 1,58 1,51 1,43 1,37 1,46 1,42 1,55 1,56 1,38 1,43 

Європа 37,40 37,45 36,27 32,74 32,73 33,91 33,97 32,33 33,00 31,55 
В тому числі, - 

Західна Європа 32,49 33,30 35,00 30,97 30,57 31,43 31,16 29,39 30,42 29,41 
Східна Європа 4,90 4,15 1,27 1,77 2,16 2,48 2,81 2,95 2,58 2,15 
Близький Схід 3,73 2,55 1,59 1,64 1,69 1,70 1,89 2,06 2,09 2,36 

Всього 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Джерело: розраховано автором на основі [Додаток Л] 

  



274 

 

ПРОДОВЖЕННЯ ДОДАТКУ М 

 
Регіон/Рік 

2000 р. 

% 

2001 р. 

% 

2002 р. 

% 

2003 р. 

% 

2004 р. 

% 

2005 р. 

% 

2006 р. 

% 

2007 р. 

% 

2008 р. 

% 

2009 р. 

% 
Західна Півкуля 39,20 40,31 39,40 36,87 35,45 35,78 35,75 34,05 32,55 33,07 

В тому числі - 
Південна Америка 4,05 3,75 2,87 2,75 2,96 3,49 3,92 4,30 4,75 4,81 
Північна Америка 34,77 36,16 36,12 33,75 32,14 31,90 31,45 29,35 27,40 27,85 
Карибський басейн 0,18 0,19 0,19 0,16 0,16 0,18 0,18 0,19 0,19 0,18 

Центральна Америка 0,20 0,22 0,22 0,21 0,20 0,20 0,21 0,21 0,22 0,23 
Африка 1,95 1,91 1,88 2,01 2,14 2,33 2,49 2,58 2,75 2,76 

В тому числі 0,00 
Північна Африка 0,76 0,75 0,67 0,66 0,67 0,71 0,75 0,79 0,87 0,87 

Африка на південь від Сахари 1,19 1,16 1,21 1,35 1,48 1,62 1,74 1,79 1,88 1,89 
Азія і Океанія 27,27 25,63 25,48 25,33 25,38 25,33 25,04 25,38 26,22 28,50 
В тому числі - 
Східна Азія 21,18 19,80 19,24 18,68 18,39 17,93 17,29 16,92 17,70 19,65 

Центральна Азія і Кавказ 0,95 0,76 0,87 0,99 1,14 1,32 1,39 1,54 1,64 1,49 
Південна Азія 1,88 1,94 1,98 2,05 2,12 2,23 2,34 2,63 2,44 2,83 

Південно-Східна Азія 1,88 1,82 1,97 1,98 1,99 2,04 2,26 2,40 2,55 2,65 
Острови в Тихому океані 

(Меланезія, Мікронезія та 

Полінезія) 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
Австралія та Нова Зеландія 1,34 1,28 1,40 1,60 1,73 1,78 1,73 1,86 1,87 1,85 

Європа 28,74 29,41 31,15 33,70 34,78 34,04 33,96 35,11 35,19 32,61 
В тому числі, - 

Західна Європа 26,47 26,83 28,32 30,63 31,30 30,11 29,55 30,06 29,44 27,86 
Східна Європа 2,27 2,59 2,83 3,08 3,48 3,93 4,40 5,04 5,75 4,75 
Близький Схід 2,83 2,71 2,07 2,06 2,20 2,49 2,71 2,85 3,25 3,02 

Всього 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Джерело: розраховано автором на основі [Додаток Л] 
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ПРОДОВЖЕННЯ ДОДАТКУ М 

 
Регіон/Рік 

2010 р. 

% 

2011 р. 

% 

2012 р. 

% 

2013 р. 

% 

2014 р. 

% 

2015 р. 

% 

2016 р 

% 

2017 р. 

% 

2018 р. 

% 

2019 р. 

% 

2020 р. 

% 

2021 р. 

% 

2022 р. 

% 

2023 р. 

% 
Західна Півкуля 32,99 31,87 32,24 32,25 32,24 33,61 33,51 33,43 32,52 32,58 32,11 31,74 31,30 30,89 

В тому числі - 
Південна Америка 5,67 6,04 5,91 5,75 5,48 4,88 4,68 4,94 4,25 4,08 4,06 4,05 4,04 4,04 
Північна Америка 26,91 25,42 25,90 26,06 26,31 28,22 28,32 27,97 27,76 27,99 27,54 27,17 26,74 26,33 

Карибський басейн 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 
Центральна Америка 0,23 0,24 0,26 0,27 0,28 0,31 0,32 0,32 0,32 0,32 0,33 0,33 0,33 0,33 

Африка 2,96 2,97 3,12 3,13 3,16 3,04 2,84 2,72 2,74 2,85 2,92 2,97 3,03 3,12 
В тому числі - 

Північна Африка 0,91 0,86 0,95 0,92 0,89 0,88 0,87 0,73 0,76 0,81 0,84 0,83 0,84 0,85 
Африка на південь від 

Сахари 2,06 2,12 2,16 2,22 2,27 2,16 1,97 2,00 1,99 2,03 2,08 2,13 2,20 2,26 
Азія і Океанія 30,46 31,56 32,91 32,46 32,76 34,44 35,15 35,24 35,63 35,94 36,62 37,29 37,92 38,54 
В тому числі 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Східна Азія 20,52 21,34 22,47 22,01 22,36 23,93 24,39 24,18 24,94 25,11 25,46 25,80 26,16 26,51 

Центральна Азія і Кавказ 1,64 1,67 1,74 1,85 1,78 1,68 1,59 1,50 1,29 1,18 1,27 1,35 1,37 1,38 
Південна Азія 3,16 3,08 3,06 3,06 3,26 3,60 3,83 4,11 4,02 4,21 4,38 4,56 4,74 4,93 

Південно-Східна Азія 3,01 3,14 3,26 3,28 3,22 3,30 3,40 3,45 3,41 3,50 3,59 3,65 3,72 3,78 
Острови в Тихому океані 

(Меланезія, Мікронезія та 

Полінезія) 
0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 

Австралія та Нова Зеландія 2,11 2,29 2,33 2,22 2,10 1,89 1,92 1,97 1,93 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 
Європа 30,27 30,02 28,23 28,59 28,28 25,65 25,27 25,32 25,72 25,34 25,10 24,81 24,59 24,32 

В тому числі, - 
Західна Європа 25,38 24,80 23,01 23,28 23,41 21,78 21,53 21,21 21,64 21,21 21,00 20,73 20,52 20,26 
Східна Європа 4,90 5,22 5,22 5,31 4,87 3,87 3,74 4,12 4,08 4,13 4,10 4,08 4,06 4,06 
Близький Схід 3,26 3,51 3,42 3,47 3,47 3,18 3,15 3,20 3,31 3,22 3,16 3,11 3,07 3,05 

Всього 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Джерело: розраховано та побудовано автором на основі [Додаток Л] 
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ДОДАТОК Н.1 

 

Прогнозована тенденція регіональних зміни номінального ВВП та його структури у економічному регіоні «Західна Півкуля», 

1980–2023 рр. 

 

Джерело: побудовано автором на основі [Додатків Л; М]  
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ДОДАТОК Н.2 

 

Прогнозована тенденція зміни номінального ВВП та його структури у економічному регіоні «Азія і Океанія», 

1980–2023 рр. 

 

Джерело: побудовано автором на основі [Додатків Л; М] 
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ДОДАТОК Н.3 

 

Прогнозована тенденція зміни номінального ВВП та його структури у економічному регіоні «Європа», 1980–2023 рр. 

 

Джерело: побудовано автором на основі [Додатків Л; М]  
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ДОДАТОК П 

 

Прогнозована тенденція зміни світового номінального ВВП за регіонами світу, 1980–2023 рр. 

 

Джерело: побудовано автором на основі [Додатків Л; М]  
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ДОДАТОК Р 

 

Прогнозований рівень інфляції у світі за середньозваженими споживчими цінами, 1980–2023 рр. 

 

Рік 

Рівень інфляції за 

середньозваженими 

споживчими цінами у 

розвинутих країнах, 

% 

Рівень інфляції за 

середньозваженими 

споживчими 

цінами у країнах, що 

розвиваються, 

% 

Рівень світової 

інфляції за 

середньозваженими 

споживчими 

цінами, 

% 

Рік 

Рівень інфляції за 

середньозваженими 

споживчими цінами у 

розвинутих країнах, 

% 

Рівень інфляції за 

середньозваженими 

споживчими 

цінами у країнах, що 

розвиваються, 

% 

Рівень світової 

інфляції за 

середньозваженими 

споживчими 

цінами, 

% 

1980 13,6 26,7 17,5 2002 1,5 6,6 3,7 

1981 11,1 23,5 15,2 2003 1,8 6,5 3,9 

1982 8,3 26,5 14,3 2004 2 6 3,8 

1983 6 29,5 13,5 2005 2,3 6,1 4,1 

1984 6,4 32 14,1 2006 2,4 5,9 4,1 

1985 5,4 33 13,9 2007 2,2 6,5 4,3 

1986 2,9 30,8 11,8 2008 3,4 9,2 6,3 

1987 3,2 39,5 14,6 2009 0,2 5,2 2,8 

1988 3,6 57,2 19,7 2010 1,5 5,6 3,7 

1989 4,7 67,1 23,2 2011 2,7 7,1 5,1 

1990 4,8 80 26,7 2012 2 5,8 4,1 

1991 4,7 44 17,3 2013 1,4 5,5 3,7 

1992 3,5 121,5 40,8 2014 1,4 4,7 3,2 

1993 3,2 119,3 40,6 2015 0,3 4,7 2,8 

1994 2,6 90 32 2016 0,8 4,2 2,8 

1995 2,6 39,2 16,3 2017 1,7 4,3 3,2 

1996 2,5 19,8 9,3 2018 2 5 3,8 

1997 2,1 12,9 6,5 2019 1,9 5,2 3,8 

1998 1,6 13,4 6,3 2020 2 4,6 3,6 

1999 1,4 13,4 6,3 2021 2 4,3 3,4 

2000 2,2 8,5 4,8 2022 2 4,2 3,4 

2001 2,2 8,1 4,7 2023 2 4,1 3,3 

Джерело: побудовано автором на основі [218] 
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ДОДАТОК С 

 

Дефлятор номінального ВВП, розрахований з використанням 

рівня інфляції за середньозваженими цінами, 1980–2023 рр. 

 

Рік 

Дефлятор 

номінального ВВП 

для розвинутих країн 

Дефлятор 

номінального ВВП 

для країн, що 

розвиваються 

Дефлятор світового 

номінального ВВП 
Рік 

Дефлятор 

номінального ВВП 

для розвинутих країн 

Дефлятор 

номінального ВВП для 

країн, що 

розвиваються 

Дефлятор світового 

номінального ВВП 

1980 1,136 1,267 1,175 2002 1,015 1,066 1,037 

1981 1,111 1,235 1,152 2003 1,018 1,065 1,039 

1982 1,083 1,265 1,143 2004 1,02 1,06 1,038 

1983 1,06 1,295 1,135 2005 1,023 1,061 1,041 

1984 1,064 1,32 1,141 2006 1,024 1,059 1,041 

1985 1,054 1,33 1,139 2007 1,022 1,065 1,043 

1986 1,029 1,308 1,118 2008 1,034 1,092 1,063 

1987 1,032 1,395 1,146 2009 1,002 1,052 1,028 

1988 1,036 1,572 1,197 2010 1,015 1,056 1,037 

1989 1,047 1,671 1,232 2011 1,027 1,071 1,051 

1990 1,048 1,8 1,267 2012 1,02 1,058 1,041 

1991 1,047 1,44 1,173 2013 1,014 1,055 1,037 

1992 1,035 2,215 1,408 2014 1,014 1,047 1,032 

1993 1,032 2,193 1,406 2015 1,003 1,047 1,028 

1994 1,026 1,9 1,32 2016 1,008 1,042 1,028 

1995 1,026 1,392 1,163 2017 1,017 1,043 1,032 

1996 1,025 1,198 1,093 2018 1,02 1,05 1,038 

1997 1,021 1,129 1,065 2019 1,019 1,052 1,038 

1998 1,016 1,134 1,063 2020 1,02 1,046 1,036 

1999 1,014 1,134 1,063 2021 1,02 1,043 1,034 

2000 1,022 1,085 1,048 2022 1,02 1,042 1,034 

2001 1,022 1,081 1,047 2023 1,02 1,041 1,033 

Джерело: розраховано та побудовано автором на основі [Додаток Р] та [218] 
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ДОДАТОК Т 

 

Прогнозований показник реального світового ВВП, 

розрахований шляхом дефлювання номінального ВВП, 1980–2023 рр. 65 

 

Рік 

Реальний ВВП для 

розвинутих країн, 

млрд дол. США 

Реальний ВВП для країн, що 

розвиваються, 

млрд дол. США 

Реальний світовий 

ВВП, 

млрд дол. США 

Рік 

Реальний ВВП для 

розвинутих країн, 

млрд дол. США 

Реальний ВВП для країн, що 

розвиваються, 

млрд дол. США 

Реальний світовий ВВП, 

млрд дол. США 

1980 7437,254 2119,311 9475,65 2002 27256,45 6613,06 33476,2 

1981 7724,388 2272,047 9885,22 2003 30479,35 7462,706 37512,76 

1982 7869,839 2099,871 9780,73 2004 33736,17 8924,19 42264,48 

1983 8365,185 2018,355 10115,3 2005 35408,48 10667,23 45668,41 

1984 8715,747 1986,295 10425,47 2006 37193,69 12655,8 49460,94 

1985 9264,917 2008,075 10918,32 2007 40704,85 15505 55717,33 

1986 11580,78 2093,606 13108,28 2008 42470,38 18163,65 59970,91 

1987 13423,24 2165,71 14724,21 2009 41366,3 18000,48 58740,79 

1988 15103,42 2121,34 15857,89 2010 42603,86 21560,89 63655,95 

1989 15591,23 2184,324 16212,68 2011 45189,51 25042,15 69676,27 

1990 17486,56 2841,291 18500,59 2012 45342,24 26814,74 71680,2 

1991 18689,98 3308,24 20743,63 2013 46010,36 28526,39 74011,43 

1992 20335,59 1858,014 17871,33 2014 47098,37 29679,78 76388,06 

1993 20541,16 2122,415 18387,58 2015 45071,83 28075,1 72569,73 

1994 22185,47 2650,749 21059,64 2016 46025,38 28079,69 73592,04 

1995 24566 4162,006 26653,67 2017 47510,33 30424,7 77568,76 

1996 24766,65 5399,573 29144,1 2018 50313,52 31919,69 81729,73 

1997 24394,75 6089,502 29842,34 2019 52053,42 33306,74 84856,58 

1998 24609,74 5853,873 29766,5 2020 54215,32 36123,63 89850,35 

1999 25957,11 5675,791 30815,48 2021 56327,09 38890,95 94793,9 

2000 26198,49 6509,272 32287,61 2022 58607,14 41730,93 99867,41 

2001 25927,29 6559,249 32080,45 2023 60876,75 44781,91 105239,4 

Джерело: розраховано та побудовано автором на основі [Додатків Р; С] та [190; 218] 

  

                                           
65 Варто зазначити, що динаміка зростання реального ВВП та його розрахунок здійснювався автором шляхом дефлювання номінального ВВП [Додаток С] на рівень інфляції за 

середньозваженими цінами [Додаток Р]. Як наслідок, темп зростання є дещо вищим, ніж той, який запропонував МВФ, і згідно яким, приріст реального світового ВВП у 2018 р. 

становив 3,7 %. 
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ДОДАТОК У 

 

Прогнозована динаміка світового реального ВВП, 1980–2023 рр. 

 

Рік 

Усього, 

світова економіка 

У тому числі 

Рік 

Усього, 

світова економіка 

У тому числі 

розвинуті країни країни, що розвиваються розвинуті країни країни, що розвиваються 

ланцюговий 

абсолютний 

приріст / 

зменшення 

реального 

ВВП, 

млрд дол. 

США 

ланцюговий 

темп 

зростання 

реального 

ВВП, 

% 

ланцюговий 

абсолютний 

приріст / 

зменшення 

реального 

ВВП, 

млрд дол. 

США 

ланцюговий 

темп 

зростання 

реального 

ВВП, 

% 

ланцюговий 

абсолютний 

приріст / 

зменшення 

реального ВВП, 

млрд дол. 

США 

ланцюговий 

темп 

зростання 

реального 

ВВП, 

% 

ланцюговий 

абсолютний 

приріст / 

зменшення 

реального 

ВВП, 

млрд дол. 

США 

ланцюговий 

темп 

зростання 

реального 

ВВП, 

% 

ланцюговий 

абсолютний 

приріст / 

зменшення 

реального 

ВВП, 

млрд дол. 

США 

ланцюговий 

темп 

зростання 

реального 

ВВП, 

% 

ланцюговий 

абсолютний 

приріст / 

зменшення 

реального 

ВВП, 

млрд дол. 

США 

ланцюговий 

темп 

зростання 

реального 

ВВП, 

% 

1980 - - -  -  2002 1395,746 4,350767 1167,612 4,406467 -41,026 -0,5786 

1981 409,5703 4,322345 133,074 1,575079 120,811 4,499199 2003 4036,562 12,058 3362,68 12,15487 898,26 12,74214 

1982 -104,491 -1,05704 -58,759 -0,68469 -149,641 -5,33294 2004 4751,717 12,66694 3382,91 10,90277 1511,859 19,0224 

1983 334,5708 3,420714 344,06 4,036824 -42,567 -1,60247 2005 3403,926 8,053868 1811,99 5,265746 1858,289 19,64439 

1984 310,1728 3,066373 406,459 4,583902 8,14 0,311428 2006 3792,536 8,304507 1863,46 5,144428 2084,56 18,41821 

1985 492,8419 4,727286 491,667 5,301818 48,83 1,862383 2007 6256,393 12,64916 3514,02 9,226458 3110,34 23,20718 

1986 2189,963 20,0577 2151,396 22,0312 67,697 2,534766 2008 4253,578 7,634209 2314,01 5,562476 3321,88 20,11696 

1987 1615,932 12,32757 1936,161 16,24757 282,729 10,32447 2009 -1230,12 -2,0512 -2465,34 -5,61397 -898,21 -4,52848 

1988 1133,679 7,699419 1794,368 12,95313 313,58 10,37944 2010 4915,162 8,367545 1793,89 4,327942 3831,8 20,235 

1989 354,7946 2,237338 676,872 4,325849 315,26 9,453793 2011 6020,32 9,457593 3166,71 7,323072 4051,84 17,79597 

1990 2287,903 14,11181 2001,899 12,26352 1464,318 40,11824 2012 2003,932 2,87606 -160,55 -0,34594 1549,86 5,778717 

1991 2243,042 12,12417 1242,493 6,779977 -350,459 -6,8525 2013 2331,225 3,252259 405,43 0,876623 1725,34 6,081565 

1992 -2872,29 -13,8466 1478,927 7,557727 -648,364 -13,61 2014 2376,635 3,211173 1103,24 2,364702 979,39 3,254291 

1993 516,2409 2,888653 151,137 0,718081 538,955 13,09573 2015 -3818,33 -4,9986 -2550,7 -5,34091 -1680,1 -5,40664 

1994 2672,06 14,53188 1563,822 7,37705 381,967 8,20648 2016 1022,315 1,408735 1186,53 2,624657 -135,59 -0,46127 

1995 5594,039 26,56285 2442,415 10,73009 757,089 15,03228 2017 3976,717 5,403732 1924,43 4,148052 2473,92 8,455233 

1996 2490,429 9,343662 181,105 0,718536 675,177 11,65402 2018 4160,971 5,364235 3001,78 6,212549 1782,71 5,61785 

1997 698,2328 2,395794 -478,776 -1,886 406,359 6,281937 2019 3126,85 3,825841 1722,65 3,356697 1523,02 4,544203 

1998 -75,8385 -0,25413 96,456 0,387264 -236,756 -3,4437 2020 4993,768 5,88495 2257,19 4,255441 2746,63 7,838849 

1999 1048,983 3,524039 1317,013 5,267315 -201,945 -3,04212 2021 4943,55 5,501982 2154 3,895144 2777,94 7,351903 

2000 1472,126 4,777229 454,342 1,72619 626,213 9,729323 2022 5073,511 5,352149 2325,65 4,047873 2920,37 7,199545 

2001 -207,153 -0,64159 -277,164 -1,03517 27,988 0,396287 2023 5371,992 5,379124 2315,01 3,872596 3134,34 7,208092 

Джерело: розраховано та побудовано автором на основі [Додаток Т] 
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ДОДАТОК Ф 

 

Прогнозована частка розвинутих країн та країн, що розвиваються, 

у структурі світового ВВП за паритетом купівельної спроможності (ПКС), 1980–2023 рр. 

 

Рік 

Частка, яку займають 

розвинуті країни у структурі 

світового ВВП за ПКС, % 

Частка, яку займають країни, 

що розвиваються у структурі 

світового ВВП за ПКС, % 

Рік 

Частка, яку займають 

розвинуті країни у структурі 

світового ВВП за ПКС, % 

Частка, яку займають країни, 

що розвиваються у структурі 

світового ВВП за ПКС, % 

1980 63,22 36,78 2005 52,546 47,454 

1981 63,373 36,627 2006 51,41 48,59 

1982 63,291 36,709 2007 50,089 49,911 

1983 63,65 36,35 2008 48,77 51,23 

1984 63,901 36,099 В середньому 58,74086 41,25914 

1985 63,982 36,018 Медіана 57,857 42,143 

1986 63,826 36,174 2009 47,332 52,668 

1987 63,761 36,239 2010 46,317 53,683 

1988 63,929 36,071 2011 45,248 54,752 

1989 64,106 35,894 2012 44,385 55,615 

1990 63,455 36,545 2013 43,523 56,477 

1991 62,922 37,078 2014 42,924 57,076 

1992 57,857 42,143 2015 42,476 57,524 

1993 57,638 42,362 2016 41,877 58,123 

1994 57,857 42,143 2017 41,341 58,659 

1995 57,88 42,12 2018 40,816 59,184 

1996 57,468 42,532 В середньому 43,6239 56,3761 

1997 57,109 42,891 Медіана 43,523 56,477 

1998 57,155 42,845 2019 40,233 59,767 

1999 57,212 42,788 2020 39,497 60,503 

2000 56,824 43,176 2021 38,768 61,232 

2001 56,374 43,626 2022 38,023 61,977 

2002 55,708 44,292 2023 37,266 62,734 

2003 54,616 45,384 В середньому 38,7574 61,2426 

2004 53,556 46,444 Медіана 38,768 61,232 

Джерело: розраховано та побудовано автором на основі [191] 
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ДОДАТОК Х 

 

Прогнозована динаміка показника сукупного світового ВВП 

за паритетом купівельної спроможності (ПКС) міжнародних доларах, 1980–2023 рр. 

 

Рік 
Світовий ВВП за ПКС, 

млрд міжн. дол. 

ВВП за ПКС розвинутих 

країн, млрд міжн. дол. 

ВВП за ПКС, країн, що 

розвиваються, млрд міжн. дол. 
Рік 

Світовий ВВП за 

ПКС, 

млрд міжн. дол. 

ВВП за ПКС 

розвинутих країн, 

млрд міжн. дол. 

ВВП за ПКС, країн, що 

розвиваються, млрд міжн. дол. 

1980 13252,87 8378,485 4874,386 2005 67874,86 33639,87 29172,95 

1981 14754,98 9350,694 5404,29 2006 73667,82 35665,6 32209,25 

1982 15714,13 9945,621 5768,509 2007 79743,51 37872,61 35795,22 

1983 16747,82 10660 6087,822 2008 83661,74 39942,48 39801,03 

1984 18114,1 11575,14 6538,96 В середньому 39496,09 22291,79 17204,3 

1985 19352,99 12382,45 6970,545 Медіана 36224,53 20958,27 15266,26 

1986 20438,17 13044,91 7393,256 2009 83955,67 39737,83 44217,83 

1987 21753,18 13869,95 7883,226 2010 89402,46 41408,21 47994,26 

1988 23531,8 15043,64 8488,154 2011 95017,55 42993,67 52023,87 

1989 25350,9 16251,42 9099,481 2012 99891,36 44337,04 55554,32 

1990 27374,64 17370,61 10004,03 2013 105087,9 45737,38 59350,55 

1991 28975,24 18231,66 10743,58 2014 110804,8 47561,76 63243,04 

1992 33003,37 19094,65 13908,71 2015 115729 49157,55 66571,49 

1993 34446,85 19854,52 14592,33 2016 120692,6 50543,02 70149,59 

1994 36224,53 20958,27 15266,26 2017 127489,3 52705,76 74783,59 

1995 38340,06 22191,39 16148,67 2018 135235,9 55197,57 80038,31 

1996 40513,72 23282,56 17231,16 В середньому 108330,7 46937,98 61392,69 

1997 42916,5 24509,01 18407,5 Медіана 105087,9 45737,38 59350,55 

1998 44551,66 25463,49 19088,17 2019 143089,5 57568,62 85520,87 

1999 46762,24 26753,64 20008,6 2020 151081 59672,66 91408,35 

2000 50104,94 28471,56 21633,38 2021 159424,4 61805,45 97618,95 

2001 52448,54 29567,42 22881,12 2022 168113,3 63921,11 104192,2 

2002 54829,9 30544,43 24285,47 2023 177424,2 66118,67 111305,5 

2003 58122,66 31744 26378,65 В середньому 159826,5 61817,3 98009,18 

2004 62812,82 33639,87 29172,95 Медіана 159424,4 61805,45 97618,95 

Джерело: побудовано автором на основі [194] 
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ДОДАТОК Ц 

 

Прогнозований темп приросту / зменшення світового ВВП за ПКС та груп країн за критерієм їх економічного розвитку, 

1980–2023 рр. 

 

Рік 

Ланцюговий темп 

приросту / зменшення 

ВВП за ПКС у світі, % 

Ланцюговий темп 

приросту / зменшення 

ВВП за ПКС для 

розвинутих країн, % 

Ланцюговий темп приросту / 

зменшення ВВП за ПКС для країн, 

що розвиваються, % 

Рік 

Ланцюговий темп 

приросту / зменшення 

ВВП за ПКС у світі, 

% 

Ланцюговий темп 

приросту / зменшення 

ВВП за ПКС для 

розвинутих країн, % 

Ланцюговий темп приросту / 

зменшення ВВП за ПКС для 

країн, 

що розвиваються, % 

1980 - - - 2005 8,058929 6,021825 10,40795 

1981 11,33425 11,60364 10,87119 2006 8,534775 6,188038 11,13334 

1982 6,500488 6,362383 6,739442 2007 8,247406 5,465352 11,19092 

1983 6,57808 7,182809 5,535451 2008 4,913553 2,151562 7,685359 

1984 8,157946 8,584806 7,410499 В середньому 6,822582 5,832848 8,162023 

1985 6,839392 6,974518 6,600209 Медіана 6,467284 5,721445 7,014463 

1986 5,607289 5,35005 6,064246 2009 0,351323 -2,6078 3,168355 

1987 6,43408 6,32458 6,627256 2010 6,487703 4,20348 8,540495 

1988 8,176378 8,462144 7,67361 2011 6,280682 3,828872 8,39604 

1989 7,730404 8,02848 7,20212 2012 5,129382 3,12456 6,786209 

1990 7,982923 6,886721 9,94071 2013 5,202224 3,158414 6,833359 

1991 5,846987 4,956936 7,392438 2014 5,440085 3,988818 6,558477 

1992 13,90197 4,733486 29,46074 2015 4,444059 3,355187 5,262943 

1993 4,373739 3,97947 4,915013 2016 4,288965 2,818428 5,374836 

1994 5,160658 5,559188 4,618406 2017 5,63144 4,279006 6,605873 

1995 5,840059 5,883702 5,780145 2018 6,076225 4,727778 7,026579 

1996 5,669404 4,917073 6,70325 В середньому 4,933209 3,087674 6,455317 

1997 5,930796 5,267673 6,826807 Медіана 5,321155 3,592029 6,696041 

1998 3,810089 3,894417 3,697803 2019 5,807341 4,295579 6,849912 

1999 4,961835 5,066654 4,822002 2020 5,584978 3,654836 6,884259 

2000 7,14828 6,421258 8,120392 2021 5,522466 3,574151 6,794351 

2001 4,677391 3,848957 5,767684 2022 5,450178 3,423086 6,733591 

2002 4,540367 3,30435 6,137574 2023 5,538445 3,437922 6,8271 

2003 6,00541 3,927316 8,61908 В середньому 5,580682 3,677115 6,817843 

2004 8,069416 5,972366 10,593 Медіана 5,538445 3,574151 6,8271 

Джерело: розраховано автором на основі [Додаток Х] 
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ДОДАТОК Ш 

 

Прогнозована динаміка абсолютного приросту / зменшення світового ВВП за ПКС та груп країн 

за критерієм їх економічного розвитку, 1980–2023 рр. 

 

Рік 

Ланцюговий 

абсолютний приріст / 

зменшення світового 

ВВП за ПКС у світі, 

млрд міжн. дол. 

Ланцюговий 

абсолютний приріст / 

зменшення ВВП за ПКС 

для розвинутих країн, 

млрд міжн. дол. 

Ланцюговий абсолютний 

приріст / 

зменшення ВВП за ПКС для 

країни, що розвиваються, млрд 

міжн. дол. 

Рік 

Ланцюговий 

абсолютний приріст / 

зменшення світового 

ВВП за ПКС у світі, 

млрд міжн. дол. 

Ланцюговий 

абсолютний приріст / 

зменшення ВВП за 

ПКС для розвинутих 

країн, млрд міжн. дол. 

Ланцюговий 

абсолютний приріст / 

зменшення ВВП за ПКС для 

країни, що розвиваються, 

млрд міжн. дол. 

1980 - - - 2005 5062,04 2025,734 3036,305 

1981 1502,113 972,209 529,904 2006 5792,966 2207,001 3585,964 

1982 959,146 594,927 364,219 2007 6075,684 2069,871 4005,814 

1983 1033,688 714,375 319,313 2008 3918,239 859,387 3058,852 

1984 1366,278 915,14 451,138 В середньому 2514,603 1157,978 1356,625 

1985 1238,894 807,31 431,585 Медіана 2069,639 1093,513 893,4825 

1986 1085,178 662,467 422,711 2009 293,923 -1064,03 1357,953 

1987 1315,008 825,036 489,97 2010 5446,794 1670,372 3776,422 

1988 1778,622 1173,695 604,928 2011 5615,084 1585,467 4029,617 

1989 1819,103 1207,776 611,327 2012 4873,813 1343,363 3530,449 

1990 2023,743 1119,19 904,553 2013 5196,572 1400,347 3796,226 

1991 1600,592 861,05 739,542 2014 5716,873 1824,381 3892,492 

1992 4028,129 862,993 3165,137 2015 4924,231 1595,786 3328,445 

1993 1443,481 759,866 683,615 2016 4963,578 1385,47 3578,108 

1994 1777,684 1103,75 673,933 2017 6796,732 2162,739 4633,993 

1995 2115,534 1233,122 882,412 2018 7746,539 2491,811 5254,728 

1996 2173,653 1091,167 1082,486 В середньому 8437,66 2184,219 6253,441 

1997 2402,786 1226,449 1176,338 Медіана 8343,397 2132,791 6210,604 

1998 1635,157 954,483 680,673 2019 7853,609 2371,055 5482,554 

1999 2210,58 1290,147 920,432 2020 7991,516 2104,039 5887,478 

2000 3342,696 1717,92 1624,777 2021 8343,397 2132,791 6210,604 

2001 2343,604 1095,858 1247,745 2022 8688,914 2115,654 6573,261 

2002 2381,356 977,011 1404,346 2023 9310,864 2197,558 7113,306 

2003 3292,76 1199,576 2093,184 В середньому 8437,66 2184,219 6253,441 

2004 4690,159 1895,868 2794,292 Медіана 8343,397 2132,791 6210,604 

Джерело: розраховано та побудовано автором на основі [Додаток Х] 
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ДОДАТОК Щ 

 

Динаміка показника чисельності приватних осіб з дуже великим капіталом за регіональною структурою, 

2006–2026 рр. (від 5 млн дол. США) 

 

Джерело: побудовано автором на основі [263] 

  

2006 р. 2016 р. 2026 р.

Північна Америка 55818 73100 95860

Европа 42610 49650 55700

Азія 20820 46080 88180

Близький Схід 4970 7371 10270

Латинська Америка 5330 7570 10350

Австралія 2270 4220 7180

Африка 2010 2270 3030

СНД 2380 3230 5170
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ДОДАТОК Ю 

 

Динаміка показника чисельності приватних осіб з дуже великим капіталом за регіональною структурою 

 у 2017 р.(від 50 млн дол. США) 

 

Джерело: побудовано автором на основі [268] 
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ДОДАТОК Я 

 

Динаміка накопиченого домогосподарствами сукупного світового багатство за регіонами, 2001–2018 рр. 

 
Регіон 2001 р. 2002 р. 2003 р. 2004 р. 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Накопичене домогосподарствами сукупне багатство за регіонами світу, млрд дол. США 

Африка 1122 1280 1576 1858 1929 2312 2999 2393 2206 2460 2387 2731 2771 2737 2494 2290 2445 2553 

Азіатсько-

тихоокеанський регіон 
25523 28476 33158 35505 35918 39289 43997 43317 46446 49897 55844 55777 51920 50508 50327 52918 55786 56715 

Китай 4136 4771 5668 6840 8523 10394 14009 17722 19986 24735 30920 34610 41180 44300 46546 46496 49608 51874 

Європа 33879 41967 54040 63867 61546 74610 86982 76045 80839 78096 79040 81317 86178 78209 73003 73667 80971 85402 

Індія 1200 1400 1807 2005 2141 2571 3434 2615 3431 4241 3708 4184 4020 4533 5004 5257 5821 5972 

Латинська Америка 3557 3534 3674 4041 4595 5561 6851 5955 7360 8243 8717 9106 9108 8930 7637 8061 8469 8055 

Північна Америка 45281 44659 50807 57890 64302 68935 69973 58759 62433 66971 68197 74541 84063 88721 90519 96567 100027 106513 

Всього 114699 126087 150731 172006 178955 203672 228245 206806 222701 234642 248812 262266 279241 277938 275531 285257 303126 317084 

Коефіцієнти динаміки ланцюгового темпу зростання / зменшення накопиченого домогосподарствами сукупного багатства за регіонами світу 

Африка - 1,1408 1,2313 1,1789 1,0382 1,1985 1,2971 0,7979 0,9219 1,1151 0,9703 1,1441 1,0146 0,9877 0,9112 0,9182 1,0677 1,0442 

Азіатсько-

тихоокеанський регіон 
- 1,1157 1,1644 1,0708 1,0116 1,0939 1,1198 0,9845 1,0722 1,0743 1,1192 0,9988 0,9308 0,9728 0,9964 1,0515 1,0542 1,0167 

Китай - 1,1535 1,1880 1,2068 1,2461 1,2195 1,3478 1,2650 1,1278 1,2376 1,2501 1,1193 1,1898 1,0758 1,0507 0,9989 1,0669 1,0457 

Європа - 1,2387 1,2877 1,1818 0,9637 1,2123 1,1658 0,8743 1,0630 0,9661 1,0121 1,0288 1,0598 0,9075 0,9334 1,0091 1,0991 1,0547 

Індія - 1,1667 1,2907 1,1096 1,0678 1,2008 1,3357 0,7615 1,3120 1,2361 0,8743 1,1284 0,9608 1,1276 1,1039 1,0506 1,1073 1,0259 

Латинська Америка - 0,9935 1,0396 1,0999 1,1371 1,2102 1,2320 0,8692 1,2359 1,1200 1,0575 1,0446 1,0002 0,9805 0,8552 1,0555 1,0506 0,9511 

Північна Америка - 0,9863 1,1377 1,1394 1,1108 1,0721 1,0151 0,8397 1,0625 1,0727 1,0183 1,0930 1,1277 1,0554 1,0203 1,0668 1,0358 1,0648 

Всього - 1,0906 1,2050 1,1411 1,0404 1,1381 1,1206 0,9061 1,0769 1,0536 1,0604 1,0541 1,0647 0,9953 0,9913 1,0353 1,0626 1,0460 

Ланцюговий абсолютний приріст / зменшення накопиченого домогосподарствами багатства за регіонами світу, млрд дол. США 

Африка - 158 296 282 71 383 687 -606 -187 254 -73 344 40 -34 -243 -204 155 108 

Азіатсько-

тихоокеанський регіон 
- 2953 4682 2347 413 3371 4708 -680 3129 3451 5947 -67 -3857 -1412 -181 2591 2868 929 

Китай - 635 897 1172 1683 1871 3615 3713 2264 4749 6185 3690 6570 3120 2246 -50 3112 2266 

Європа - 8088 12073 9827 -2321 13064 12372 -10937 4794 -2743 944 2277 4861 -7969 -5206 664 7304 4431 

Індія - 200 407 198 136 430 863 -819 816 810 -533 476 -164 513 471 253 564 151 

Латинська Америка - -23 140 367 554 966 1290 -896 1405 883 474 389 2 -178 -1293 424 408 -414 

Північна Америка - -622 6148 7083 6412 4633 1038 -11214 3674 4538 1226 6344 9522 4658 1798 6048 3460 6486 

Всього - 10388 25644 21275 6949 24717 24573 -21439 15895 11941 14170 13454 16975 -1303 -2407 9726 17869 13958 

Джерело: розраховано та побудовано автором на основі [251] 
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ДОДАТОК AA 

 

Динаміка накопиченого домогосподарствами багатства на одну дорослу особу за регіонами світу, 2001–2018 рр. 

 
Регіон 2001 р. 2002 р. 2003 р. 2004 р. 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Накопичене домогосподарствами сукупне багатство на одну дорослу особу за регіонами світу, дол. США 

Африка 2901 3217 3849 4409 4448 5183 6536 5068 4541 4923 4645 5166 5097 4894 4335 3872 4076 4138 

Азіатсько-

тихоокеанський регіон 

30167 32897 37449 39214 38806 41522 45503 43863 46070 48500 53230 52145 47624 45481 44516 46020 48112 48119 

Китай 4736 5392 6314 7501 9189 11015 14563 18064 20002 24364 30035 33229 39152 41759 43536 43208 45969 47810 

Європа 61224 75435 96567 113428 108632 130931 151734 131885 139463 134120 135298 138829 146826 133039 124036 125056 137423 144903 

Індія 2025 2305 2904 3144 3278 3845 5020 3738 4795 5799 4965 5486 5163 5705 6174 6359 6974 7024 

Латинська Америка 11455 11127 11316 12175 13551 16046 19348 16464 19931 21868 22668 23224 22794 21938 18421 19108 19901 18605 

Північна Америка 200037 195185 219780 247729 271960 288428 289383 240076 252037 267208 269050 290666 323966 338025 341130 360107 371239 391690 

Всього 30271 32680 38350 42947 43838 48961 53819 47833 50554 52318 54545 56563 59283 58114 56763 57941 61148 63100 

Коефіцієнти динаміки ланцюгового темпу зростання / зменшення накопиченого домогосподарствами багатства на одну дорослу особу за регіонами світу 

Африка - 1,1089 1,1965 1,1455 1,0088 1,1652 1,2610 0,7754 0,8960 1,0841 0,9435 1,1122 0,9866 0,9602 0,8858 0,8932 1,0527 1,0152 

Азіатсько-
тихоокеанський регіон 

- 1,0905 1,1384 1,0471 0,9896 1,0700 1,0959 0,9640 1,0503 1,0527 1,0975 0,9796 0,9133 0,9550 0,9788 1,0338 1,0455 1,0001 

Китай - 1,1385 1,1710 1,1880 1,2250 1,1987 1,3221 1,2404 1,1073 1,2181 1,2328 1,1063 1,1782 1,0666 1,0426 0,9925 1,0639 1,0400 

Європа - 1,2321 1,2801 1,1746 0,9577 1,2053 1,1589 0,8692 1,0575 0,9617 1,0088 1,0261 1,0576 0,9061 0,9323 1,0082 1,0989 1,0544 

Індія - 1,1383 1,2599 1,0826 1,0426 1,1730 1,3056 0,7446 1,2828 1,2094 0,8562 1,1049 0,9411 1,1050 1,0822 1,0300 1,0967 1,0072 

Латинська Америка - 0,9714 1,0170 1,0759 1,1130 1,1841 1,2058 0,8509 1,2106 1,0972 1,0366 1,0245 0,9815 0,9624 0,8397 1,0373 1,0415 0,9349 

Північна Америка - 0,9757 1,1260 1,1272 1,0978 1,0606 1,0033 0,8296 1,0498 1,0602 1,0069 1,0803 1,1146 1,0434 1,0092 1,0556 1,0309 1,0551 

Всього - 1,0796 1,1735 1,1199 1,0207 1,1169 1,0992 0,8888 1,0569 1,0349 1,0426 1,0370 1,0481 0,9803 0,9768 1,0208 1,0553 1,0319 

Ланцюговий абсолютний приріст / зменшення накопиченого домогосподарствами багатств на одну дорослу особу за регіонами світу, дол. США 

Африка - 316 632 560 39 735 1353 -1468 -527 382 -278 521 -69 -203 -559 -463 204 62 

Азіатсько-

тихоокеанський регіон 
- 2730 4552 1765 -408 2716 3981 -1640 2207 2430 4730 -1085 -4521 -2143 -965 1504 2092 7 

Китай - 656 922 1187 1688 1826 3548 3501 1938 4362 5671 3194 5923 2607 1777 -328 2761 1841 

Європа - 14211 21132 16861 -4796 22299 20803 -19849 7578 -5343 1178 3531 7997 -13787 -9003 1020 12367 7480 

Індія - 280 599 240 134 567 1175 -1282 1057 1004 -834 521 -323 542 469 185 615 50 

Латинська Америка - -328 189 859 1376 2495 3302 -2884 3467 1937 800 556 -430 -856 -3517 687 793 -1296 

Північна Америка - -4852 24595 27949 24231 16468 955 -49307 11961 15171 1842 21616 33300 14059 3105 18977 11132 20451 

Всього - 2409 5670 4597 891 5123 4858 -5986 2721 1764 2227 2018 2720 -1169 -1351 1178 3207 1952 

Джерело: розраховано та побудовано автором на основі [251] 

  



292 

 

ДОДАТОК AБ 

 

Динаміка накопиченого домогосподарствами фінансового багатства на одну дорослу особу регіонами світу, 2001–2018 рр. 

 
Регіон 2001 р. 2002 р. 2003 р. 2004 р. 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Накопичене домогосподарствами фінансового багатства на одну дорослу особу регіонами світу, дол. США 

Африка 1472 1678 2055 2340 2345 2741 3627 2468 2440 2691 2588 2794 2802 2630 2238 2093 2197 2195 

Азіатсько-

тихоокеанський регіон 
18064 19972 22872 23963 23648 24701 26616 25722 27480 27806 31233 30630 28177 26533 26038 26721 28133 28250 

Китай 1796 2073 2482 3009 3599 4349 5830 7459 8499 10555 13063 14463 17544 19265 20473 18467 19578 19862 

Європа 33601 39490 49243 56541 53955 64474 72896 61277 67067 65238 65776 69813 75056 70668 66950 66443 73225 75184 

Індія 269 327 405 439 428 549 720 476 425 514 615 674 606 675 705 682 739 707 

Латинська Америка 5252 5397 5534 5602 5980 7029 8716 6569 8975 8717 9603 9443 8857 8434 6887 7928 8280 7641 

Північна Америка 154815 146970 167500 188392 203462 222386 233546 199927 211600 227648 228470 243880 270574 282034 281999 296224 304797 320244 

Всього 19226 20035 23318 25824 26272 29182 31796 27954 30031 31076 32452 33851 35872 35736 35079 35408 37213 38110 

Коефіцієнти динаміки ланцюгового темпу зростання / зменшення накопиченого домогосподарствами фінансового багатства на одну дорослу особу за регіонами світу 

Африка - 1,1399 1,2247 1,1387 1,0021 1,1689 1,3232 0,6805 0,9887 1,1029 0,9617 1,0796 1,0029 0,9386 0,8510 0,9352 1,0497 0,9991 

Азіатсько-
тихоокеанський регіон 

- 1,1056 1,1452 1,0477 0,9869 1,0445 1,0775 0,9664 1,0683 1,0119 1,1232 0,9807 0,9199 0,9417 0,9813 1,0262 1,0528 1,0042 

Китай - 1,1542 1,1973 1,2123 1,1961 1,2084 1,3405 1,2794 1,1394 1,2419 1,2376 1,1072 1,2130 1,0981 1,0627 0,9020 1,0602 1,0145 

Європа - 1,1753 1,2470 1,1482 0,9543 1,1950 1,1306 0,8406 1,0945 0,9727 1,0082 1,0614 1,0751 0,9415 0,9474 0,9924 1,1021 1,0268 

Індія - 1,2156 1,2385 1,0840 0,9749 1,2827 1,3115 0,6611 0,8929 1,2094 1,1965 1,0959 0,8991 1,1139 1,0444 0,9674 1,0836 0,9567 

Латинська Америка - 1,0276 1,0254 1,0123 1,0675 1,1754 1,2400 0,7537 1,3663 0,9713 1,1016 0,9833 0,9379 0,9522 0,8166 1,1512 1,0444 0,9228 

Північна Америка - 0,9493 1,1397 1,1247 1,0800 1,0930 1,0502 0,8560 1,0584 1,0758 1,0036 1,0674 1,1095 1,0424 0,9999 1,0504 1,0289 1,0507 

Всього - 1,0421 1,1639 1,1075 1,0173 1,1108 1,0896 0,8792 1,0743 1,0348 1,0443 1,0431 1,0597 0,9962 0,9816 1,0094 1,0510 1,0241 

Ланцюговий абсолютний приріст / зменшення накопиченого домогосподарствами фінансового багатства на одну дорослу особу за регіонами світу, дол. США 

Африка - 206 377 285 5 396 886 -1159 -28 251 -103 206 8 -172 -392 -145 104 -2 

Азіатсько-

тихоокеанський регіон 
- 1908 2900 1091 -315 1053 1915 -894 1758 326 3427 -603 -2453 -1644 -495 683 1412 117 

Китай - 277 409 527 590 750 1481 1629 1040 2056 2508 1400 3081 1721 1208 -2006 1111 284 

Європа - 5889 9753 7298 -2586 10519 8422 -11619 5790 -1829 538 4037 5243 -4388 -3718 -507 6782 1959 

Індія - 58 78 34 -11 121 171 -244 -51 89 101 59 -68 69 30 -23 57 -32 

Латинська Америка - 145 137 68 378 1049 1687 -2147 2406 -258 886 -160 -586 -423 -1547 1041 352 -639 

Північна Америка - -7845 20530 20892 15070 18924 11160 -33619 11673 16048 822 15410 26694 11460 -35 14225 8573 15447 

Всього - 809 3283 2506 448 2910 2614 -3842 2077 1045 1376 1399 2021 -136 -657 329 1805 897 

Джерело: розраховано та побудовано автором на основі [251] 
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ДОДАТОК AВ 

 

Динаміка накопиченого домогосподарствами нефінансове багатства на одну дорослу особу за регіонами світу, 2001–2018 рр. 

 
Регіон 2001 р. 2002 р. 2003 р. 2004 р. 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Накопичене домогосподарствами нефінансове багатства на одну дорослу особу за регіонами світу, дол. США. 

Африка 1601 1763 2081 2434 2488 2891 3475 3068 2668 2834 2666 3015 2881 2823 2583 2225 2367 2411 

Азіатсько-

тихоокеанський регіон 

17425 18779 21055 22072 20951 22877 
25552 

24818 25583 27906 30070 29488 26838 25949 25408 26460 27517 27776 

Китай 3048 3485 4083 4844 6015 7166 9397 11438 12515 15252 18958 21051 24461 25771 26669 28264 30232 32637 

Європа 37671 48611 63325 75489 72246 87986 104112 93873 97251 92720 93322 93505 97208 85072 78221 79113 86588 93430 

Індія 1815 2057 2596 2824 2980 3463 4526 3430 4595 5557 4676 5194 4959 5525 6071 6332 6993 7160 

Латинська Америка 7160 6774 6945 7753 8982 10701 12904 11888 13737 16098 16342 17623 17886 17284 14505 14197 14942 14395 

Північна Америка 80694 86736 95683 107569 121509 124105 118233 100661 100704 98683 98716 104743 111094 113726 116214 122474 125559 132510 

Всього 15950 18228 21521 24330 24669 27770 30955 28367 29345 29982 31075 31825 32579 31159 30188 31042 32880 34438 

Коефіцієнти динаміки ланцюгового темпу зростання / зменшення накопиченого домогосподарствами нефінансового багатства на одну дорослу особу за регіонами світу 

Африка - 1,1012 1,1804 1,1696 1,0222 1,1620 1,2020 0,8829 0,8696 1,0622 0,9407 1,1309 0,9556 0,9799 0,9150 0,8614 1,0638 1,0186 

Азіатсько-
тихоокеанський регіон 

- 1,0777 1,1212 1,0483 0,9492 1,0919 1,1169 0,9713 1,0308 1,0908 1,0775 0,9806 0,9101 0,9669 0,9792 1,0414 1,0399 1,0094 

Китай - 1,1434 1,1716 1,1864 1,2417 1,1914 1,3113 1,2172 1,0942 1,2187 1,2430 1,1104 1,1620 1,0536 1,0348 1,0598 1,0696 1,0796 

Європа - 1,2904 1,3027 1,1921 0,9570 1,2179 1,1833 0,9017 1,0360 0,9534 1,0065 1,0020 1,0396 0,8752 0,9195 1,0114 1,0945 1,0790 

Індія - 1,1333 1,2620 1,0878 1,0552 1,1621 1,3070 0,7578 1,3397 1,2094 0,8415 1,1108 0,9548 1,1141 1,0988 1,0430 1,1044 1,0239 

Латинська Америка - 0,9461 1,0252 1,1163 1,1585 1,1914 1,2059 0,9213 1,1555 1,1719 1,0152 1,0784 1,0149 0,9663 0,8392 0,9788 1,0525 0,9634 

Північна Америка - 1,0749 1,1032 1,1242 1,1296 1,0214 0,9527 0,8514 1,0004 0,9799 1,0003 1,0611 1,0606 1,0237 1,0219 1,0539 1,0252 1,0554 

Всього - 1,1428 1,1807 1,1305 1,0139 1,1257 1,1147 0,9164 1,0345 1,0217 1,0365 1,0241 1,0237 0,9564 0,9688 1,0283 1,0592 1,0474 

Ланцюговий абсолютний приріст / зменшення накопиченого домогосподарствами нефінансового багатства на одну дорослу особу за регіонами світу, дол. США 

Африка - 162 318 353 54 403 584 -407 -400 166 -168 349 -134 -58 -240 -358 142 44 

Азіатсько-

тихоокеанський регіон 
- 1354 2276 1017 -1121 1926 2675 -734 765 2323 2164 -582 -2650 -889 -541 1052 1057 259 

Китай - 437 598 761 1171 1151 2231 2041 1077 2737 3706 2093 3410 1310 898 1595 1968 2405 

Європа - 10940 14714 12164 -3243 15740 16126 -10239 3378 -4531 602 183 3703 -12136 -6851 892 7475 6842 

Індія - 242 539 228 156 483 1063 -1096 1165 962 -881 518 -235 566 546 261 661 167 

Латинська Америка - -386 171 808 1229 1719 2203 -1016 1849 2361 244 1281 263 -602 -2779 -308 745 -547 

Північна Америка - 6042 8947 11886 13940 2596 -5872 -17572 43 -2021 33 6027 6351 2632 2488 6260 3085 6951 

Всього - 2278 3293 2809 339 3101 3185 -2588 978 637 1093 750 754 -1420 -971 854 1838 1558 

Джерело: розраховано та побудовано автором на основі [251] 
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ДОДАТОК AГ 

 

Динаміка боргів домогосподарств на одну дорослу особу за регіонами світу, 2001–2018 рр. 

 
Регіон 2001 р. 2002 р. 2003 р. 2004 р. 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Борги домогосподарств на одну дорослу особу за регіонами світу, дол. США 

Африка 172 224 287 365 386 448 566 469 567 602 609 643 586 559 486 446 488 468 

Азіатсько-

тихоокеанський регіон 
5322 5854 6478 6822 5793 6056 6665 6677 6994 7212 8073 7973 7390 7001 6930 7161 7538 7907 

Китай 108 166 251 352 425 500 664 833 1012 1443 1986 2285 2853 3277 3606 3523 3841 4689 

Європа 10048 12666 16001 18602 17608 21528 25274 23264 24855 23839 23801 24489 25438 22701 21135 20501 22390 23711 

Індія 59 79 97 119 130 167 226 168 225 272 323 382 402 495 602 655 758 843 

Латинська Америка 957 1043 1163 1180 1411 1684 2272 1993 2781 2947 3277 3841 3950 3780 2971 3017 3321 3432 

Північна Америка 35472 38522 43403 48232 53011 58063 62396 60514 60267 59123 58137 57957 57703 57734 57083 58590 59117 61064 

Всього 4905 5584 6489 7207 7103 7991 8932 8487 8822 8739 8981 9113 9165 8781 8503 8509 8945 9448 

Коефіцієнти динаміки ланцюгового темпу зростання / зменшення боргів домогосподарств на одну дорослу особу за регіонами світу 

Африка - 1,3023 1,2813 1,2718 1,0575 1,1606 1,2634 0,8286 1,2090 1,0617 1,0116 1,0558 0,9114 0,9539 0,8694 0,9177 1,0942 0,9590 

Азіатсько-
тихоокеанський регіон 

- 1,1000 1,1066 1,0531 0,8492 1,0454 1,1006 1,0018 1,0475 1,0312 1,1194 0,9876 0,9269 0,9474 0,9899 1,0333 1,0526 1,0490 

Китай - 1,5370 1,5120 1,4024 1,2074 1,1765 1,3280 1,2545 1,2149 1,4259 1,3763 1,1506 1,2486 1,1486 1,1004 0,9770 1,0903 1,2208 

Європа - 1,2605 1,2633 1,1626 0,9466 1,2226 1,1740 0,9205 1,0684 0,9591 0,9984 1,0289 1,0388 0,8924 0,9310 0,9700 1,0921 1,0590 

Індія - 1,3390 1,2278 1,2268 1,0924 1,2846 1,3533 0,7434 1,3393 1,2089 1,1875 1,1827 1,0524 1,2313 1,2162 1,0880 1,1573 1,1121 

Латинська Америка - 1,0899 1,1151 1,0146 1,1958 1,1935 1,3492 0,8772 1,3954 1,0597 1,1120 1,1721 1,0284 0,9570 0,7860 1,0155 1,1008 1,0334 

Північна Америка - 1,0860 1,1267 1,1113 1,0991 1,0953 1,0746 0,9698 0,9959 0,9810 0,9833 0,9969 0,9956 1,0005 0,9887 1,0264 1,0090 1,0329 

Всього - 1,1384 1,1621 1,1106 0,9856 1,1250 1,1178 0,9502 1,0395 0,9906 1,0277 1,0147 1,0057 0,9581 0,9683 1,0007 1,0512 1,0562 

Ланцюговий абсолютний приріст / зменшення боргів домогосподарств на одну дорослу особу за регіонами світу 

Африка - 52 63 78 21 62 118 -97 98 35 7 34 -57 -27 -73 -40 42 -20 

Азіатсько-

тихоокеанський регіон 
- 532 624 344 -1029 263 609 12 317 218 861 -100 -583 -389 -71 231 377 369 

Китай - 58 85 101 73 75 164 169 179 431 543 299 568 424 329 -83 318 848 

Європа - 2618 3335 2601 -994 3920 3746 -2010 1591 -1016 -38 688 949 -2737 -1566 -634 1889 1321 

Індія - 20 18 22 11 37 59 -58 57 47 51 59 20 93 107 53 103 85 

Латинська Америка - 86 120 17 231 273 588 -279 788 166 330 564 109 -170 -809 46 304 111 

Північна Америка - 3050 4881 4829 4779 5052 4333 -1882 -247 -1144 -986 -180 -254 31 -651 1507 527 1947 

Всього - 679 905 718 -104 888 941 -445 335 -83 242 132 52 -384 -278 6 436 503 

Джерело: розраховано та побудовано автором на основі [251] 

  



295 

 

ДОДАТОК AД 

 

Динаміка медіанного багатства домогосподарства на одну дорослу особу за регіонами світу, 2001–2018 рр. 

 
Регіон 2001 р. 2002 р. 2003 р. 2004 р. 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Медіанне багатство домогосподарств на одну дорослу особу за регіонами світу, дол. США 

Африка 414 471 287 564 571 690 856 710 543 552 551 579 587 526 534 395 354 332 

Азіатсько-

тихоокеанський регіон 
1022 1302 1616 1689 1691 2075 2655 2426 2132 2444 2536 2459 2399 2423 2321 2316 2445 2384 

Китай 2412 2766 3217 3699 4192 4713 5905 7789 7885 9053 11693 12528 13008 14963 15369 14654 15628 16333 

Європа 6034 7817 10163 11560 11588 14330 18519 17036 15748 15067 16142 16855 18475 15974 13246 13841 16103 18153 

Індія 464 526 621 784 750 793 1040 856 984 1217 1017 1107 1022 1016 1169 1151 1268 1289 

Латинська Америка 2635 2735 2676 2770 3072 3644 5106 4524 5259 5658 5805 5550 5245 5309 4270 4585 4845 4372 

Північна Америка 44703 44022 48893 55456 61199 64575 64393 49560 47750 46448 46476 49664 54902 57054 56791 59525 61473 65022 

Всього 1624 1870 2170 2420 2577 2951 3709 3941 3752 4226 4412 4500 4374 4348 4099 4051 4349 4209 

Коефіцієнти динаміки ланцюгового темпу зростання / зменшення медіанного багатства на одну дорослу особу за регіонами світу 

Африка - 1,1377 0,6093 1,9652 1,0124 1,2084 1,2406 0,8294 0,7648 1,0166 0,9982 1,0508 1,0138 0,8961 1,0152 0,7397 0,8962 0,9379 

Азіатсько-
тихоокеанський регіон 

- 1,2740 1,2412 1,0452 1,0012 1,2271 1,2795 0,9137 0,8788 1,1463 1,0376 0,9696 0,9756 1,0100 0,9579 0,9978 1,0557 0,9751 

Китай - 1,1468 1,1631 1,1498 1,1333 1,1243 1,2529 1,3191 1,0123 1,1481 1,2916 1,0714 1,0383 1,1503 1,0271 0,9535 1,0665 1,0451 

Європа - 1,2955 1,3001 1,1375 1,0024 1,2366 1,2923 0,9199 0,9244 0,9568 1,0713 1,0442 1,0961 0,8646 0,8292 1,0449 1,1634 1,1273 

Індія - 1,1336 1,1806 1,2625 0,9566 1,0573 1,3115 0,8231 1,1495 1,2368 0,8357 1,0885 0,9232 0,9941 1,1506 0,9846 1,1017 1,0166 

Латинська Америка - 1,0380 0,9784 1,0351 1,1090 1,1862 1,4012 0,8860 1,1625 1,0759 1,0260 0,9561 0,9450 1,0122 0,8043 1,0738 1,0567 0,9024 

Північна Америка - 0,9848 1,1106 1,1342 1,1036 1,0552 0,9972 0,7696 0,9635 0,9727 1,0006 1,0686 1,1055 1,0392 0,9954 1,0481 1,0327 1,0577 

Всього - 1,1515 1,1604 1,1152 1,0649 1,1451 1,2569 1,0626 0,9520 1,1263 1,0440 1,0199 0,9720 0,9941 0,9427 0,9883 1,0736 0,9678 

Ланцюговий абсолютний приріст / зменшення медіанного багатства на одну дорослу особу за регіонами світу 

Африка - 57 -184 277 7 119 166 -146 -167 9 -1 28 8 -61 8 -139 -41 -22 

Азіатсько-

тихоокеанський регіон 
- 280 314 73 2 384 580 -229 -294 312 92 -77 -60 24 -102 -5 129 -61 

Китай - 354 451 482 493 521 1192 1884 96 1168 2640 835 480 1955 406 -715 974 705 

Європа - 1783 2346 1397 28 2742 4189 -1483 -1288 -681 1075 713 1620 -2501 -2728 595 2262 2050 

Індія - 62 95 163 -34 43 247 -184 128 233 -200 90 -85 -6 153 -18 117 21 

Латинська Америка - 100 -59 94 302 572 1462 -582 735 399 147 -255 -305 64 -1039 315 260 -473 

Північна Америка - -681 4871 6563 5743 3376 -182 -14833 -1810 -1302 28 3188 5238 2152 -263 2734 1948 3549 

Всього - 246 300 250 157 374 758 232 -189 474 186 88 -126 -26 -249 -48 298 -140 

Джерело: розраховано та побудовано автором на основі [251] 
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ДОДАТОК AЕ.1 

 

Прогнозована динаміка зростання обсягу та частки інвестицій у структурі номінального ВВП у світі, 1980–2022 рр.66 

 

Джерело: розраховано та побудовано автором на основі [189; 270] 

  

                                           
66 Розрахунки здійснювались індивідуально для кожної країни на основі даних про частку інвестицій у структурі ВВП країни та обсягу його номінального ВВП, отриманих від 

МВФ для 172 країн світу. 
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ДОДАТОК AЕ.2 

 

Прогнозована динаміка валового обсягу інвестицій та їх частки у світовому ВВП, 2000–2022 рр. 

 

Рік 

Валовий обсяг 

інвестицій у світі, 

млрд дол. США 

Частка інвестицій від 

світового ВВП, % 

Ланцюговий темп приросту / 

зменшення світових 

інвестицій, в. п. 

Ланцюговий абсолютний 

приріст / зменшення світових 

інвестицій, млрд дол. США. 

2000 8159,472 24,12397 5,561829 429,9052 

2001 7822,237 23,29488 -4,13304 -337,234 

2002 7850,019 22,61788 0,355165 27,78183 

2003 8908,649 22,85386 13,48569 1058,629 

2004 10325,59 23,53 15,90524 1416,942 

2005 11370,62 23,92151 10,12081 1045,033 

2006 12593,49 24,47291 10,75456 1222,861 

2007 14536,28 25,04047 15,42695 1942,791 

2008 15891,43 24,97095 9,322579 1355,156 

2009 13817,32 22,9264 -13,0518 -2074,11 

2010 15908,59 24,14377 15,13519 2091,278 

2011 18222,51 24,9277 14,54507 2313,916 

2012 18675,26 25,07816 2,484543 452,7461 

2013 19250,59 25,15395 3,080746 575,3372 

2014 19992,87 25,44471 3,855879 742,2796 

2015 19037,94 25,62604 -4,77638 -954,936 

2016 18912,02 25,09947 -0,6614 -125,917 

2017 19898,07 25,27729 5,213884 986,0508 

2018 21275,27 25,39448 6,921241 1377,194 

2019 22529,33 25,54204 5,894492 1254,069 

2020 23865,37 25,71436 5,930223 1336,04 

2021 25335,19 25,97585 6,15879 1469,818 

2022 26873,9 26,22961 6,073408 1538,71 

Джерело: розраховано та побудовано автором на основі [189; 270] 
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ДОДАТОК AЖ.1 

 

Динаміка скорегованих чистих заощаджень67, включаючи збиток, отриманий від викиду твердих частинок, 1990–2016 рр. 

 

Рік 

Валовий національний 

дохід, атласний метод, 

млрд дол. США 

Скореговані чисті заощадження, 

включно збиток отриманий від 

викидів твердих частин, % від ВНД 

Скореговані чисті 

заощадження, 

млрд дол. США 

Ланцюговий темп 

приросту / 

зменшення скорегованих 

чистих заощаджень, % 

Ланцюговий абсолютний 

приріст / зменшення 

скорегованих чистих 

заощаджень, трлн дол. США 

1990 22229,52252 8,533165237 1896,881888 - - 

1991 23383,29504 8,010683228 1873,161694 -1,250483454 -23,72019414 

1992 25438,0694 7,831813026 1992,262033 6,35825191 119,1003392 

1993 26286,25043 7,216624878 1896,980088 -4,782601056 -95,28194502 

1994 27760,62265 8,663165881 2404,948789 26,77775613 507,9687017 

1995 29865,53546 8,787168607 2624,334956 9,122280182 219,3861668 

1996 31752,12812 10,75886466 3416,16849 30,17273128 791,8335342 

1997 32471,09618 11,20143546 3637,22888 6,471003703 221,0603895 

1998 31526,32397 10,97432171 3459,800215 -4,878127568 -177,4286647 

1999 31976,96498 10,44058051 3338,580774 -3,503654369 -121,2194414 

2000 33517,96555 10,359663 3472,348276 4,006717566 133,7675023 

2001 33787,97336 9,480232845 3203,178549 -7,751806736 -269,1697275 

2002 33950,27505 8,970631263 3045,553987 -4,920879652 -157,6245614 

2003 36930,08637 9,253251319 3417,233704 12,20401013 371,6797171 

2004 42648,74317 9,920691436 4231,050211 23,81506732 813,8165072 

2005 47845,69441 10,118086 4841,068508 14,41765676 610,0182966 

2006 51643,32703 11,12998948 5747,896865 18,73198769 906,8283568 

2007 55726,58388 11,32172744 6309,21194 9,765573198 561,3150757 

2008 60424,53167 9,910573183 5988,417431 -5,084541654 -320,7945091 

2009 61340,2923 8,416157073 5162,495349 -13,79199249 -825,9220823 

2010 65062,97033 10,16926579 6616,426386 28,16333844 1453,931037 

2011 69236,76176 10,44008981 7228,380112 9,24900679 611,9537257 

2012 74219,84622 10,77457379 7996,872096 10,63159341 768,4919838 

2013 77770,62637 10,80722649 8404,847739 5,101690237 407,9756429 

2014 79435,0085 11,44457285 9090,997412 8,16373711 686,1496738 

2015 77889,54595 11,82221131 9208,266712 1,289949767 117,2692999 

2016 76830,48171 10,71719266 8234,070749 -10,57958022 -974,1959633 

В середньому - 9,906442924 4768,098661 6,457641709 243,7380331 

Медіана - 10,16926579 3637,22888 6,414627806 220,2232782 

Джерело: розраховано та побудовано автором на основі [162; 200] 

  

                                           
67 Adjusted net savings are equal to net national savings plus education expenditure and minus energy depletion, mineral depletion, net forest depletion, and carbon dioxide and particulate 

emissions damage. 
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ДОДАТОК АЖ.2 

 

Динаміка світових валових заощаджень68, 1990–2016 рр. 

 

Рік 
ВНД атласній метод, трлн дол. 

США 

Частка світових валових 

заощадження у структурі світового 

ВНД, % 

Ланцюговий темп 

приросту / 

зменшення частки 

валових заощаджень 

у структурі ВНД, в. 

п. 

Валові заощадження  

заощадження, 

млрд дол. США 

Ланцюговий темп 

приросту / 

зменшення скорегованих 

чистих заощаджень, %. 

Ланцюговий абсолютний 

приріст / зменшення 

скорегованих чистих 

заощаджень, трлн дол. США 

1990 22,23607 21,81 - 4,848873 - - 

1991 23,43614 21,07 -0,73 4,939009 1,8589 0,090136 

1992 25,50921 20,59 -0,49 5,251914 6,335374 0,312905 

1993 26,35998 20,56 -0,03 5,419394 3,188946 0,167481 

1994 27,80212 21,52 0,96 5,98166 10,37507 0,562266 

1995 29,8699 22,08 0,57 6,596656 10,28136 0,614996 

1996 31,74601 23,81 1,72 7,558009 14,57334 0,961353 

1997 32,46364 23,98 0,18 7,786317 3,020735 0,228307 

1998 31,52267 23,72 -0,26 7,478749 -3,95011 -0,30757 

1999 31,97976 23,48 -0,24 7,510115 0,419411 0,031367 

2000 33,51778 23,90 0,42 8,011965 6,682314 0,501849 

2001 33,7816 22,95 -0,95 7,753766 -3,22267 -0,2582 

2002 33,94888 22,42 -0,53 7,612035 -1,8279 -0,14173 

2003 36,93958 22,54 0,12 8,326727 9,388974 0,714692 

2004 42,65325 23,49 0,95 10,02039 20,34005 1,69366 

2005 47,84161 24,06 0,56 11,50942 14,86008 1,489037 

2006 51,63649 25,14 1,08 12,98243 12,79823 1,473002 

2007 55,7175 25,43 0,29 14,17038 9,150453 1,187951 

2008 60,41843 25,14 -0,29 15,19178 7,207995 1,0214 

2009 61,34592 23,07 -2,07 14,15297 -6,83792 -1,0388 

2010 65,03346 24,78 1,71 16,11822 13,88577 1,965249 

2011 69,21597 25,67 0,89 17,76855 10,23886 1,650322 

2012 74,25984 26,03 0,36 19,32801 8,776523 1,559461 

2013 77,81183 25,94 -0,08 20,1874 4,446372 0,859395 

2014 79,49645 26,29 0,35 20,90206 3,540129 0,71466 

2015 77,952 26,29 0,00 20,49328 -1,95571 -0,40878 

2016 76,872 25,84 -0,45 19,86485 -3,06651 -0,62843 

В середньому - - 0,155197 11,3987 5,788771 0,577538 

Медіана - - 0,148207 8,326727 6,508844 0,588631 

Джерело: розраховано та побудовано автором на основі [209; 210] 

  

                                           
68 Gross savings are calculated as gross national income less total consumption, plus net transfers. 
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ДОДАТОК АЖ.3 

 

Динаміка світових валових національних заощаджень69, 1990–2016 рр. 

 

Рік 
Номінальний ВВП,  

млрд дол. США 

Частка світових валових 

національних заощадження у 

структурі світового ВВП, % 

Валові національні  

заощадження, 

трлн дол. США 

Ланцюговий темп 

приросту / 

зменшення валових 

національних 

заощаджень, % 

Ланцюговий абсолютний 

приріст / зменшення 

валових національних 

заощаджень, трлн дол. США 

1990 22573,78 25,20 5,689 - - 

1991 23917,2 24,60 5,884 3,425251 0,195 

1992 25405,29 24,88 6,320 7,408684 0,436 

1993 25823,85 24,60 6,354 0,535238 0,034 

1994 27746,3 24,93 6,916 8,85089 0,562 

1995 30847,97 25,14 7,755 12,1252 0,839 

1996 31539,17 25,13 7,926 2,20692 0,171 

1997 31431 25,34 7,965 0,497751 0,039 

1998 31346,6 24,99 7,832 -1,67009 -0,133 

1999 32511,98 24,81 8,065 2,965254 0,232 

2000 33571,15 25,39 8,523 5,686905 0,459 

2001 33367,43 24,58 8,201 -3,77702 -0,322 

2002 34644,77 24,28 8,410 2,546268 0,209 

2003 38882,91 24,51 9,532 13,33649 1,122 

2004 43787,74 25,46 11,150 16,97373 1,618 

2005 47411,81 25,84 12,249 9,861967 1,100 

2006 51340,96 26,47 13,590 10,94951 1,341 

2007 57833,27 26,78 15,488 13,96094 1,897 

2008 63433,46 26,21 16,626 7,347963 1,138 

2009 60138,44 23,90 14,374 -13,5453 -2,252 

2010 65956,67 24,97 16,471 14,5871 2,097 

2011 73297,34 25,18 18,457 12,06231 1,987 

2012 74965,62 25,04 18,769 1,687495 0,311 

2013 77050,59 24,94 19,218 2,394779 0,449 

2014 79131,44 25,01 19,794 2,994882 0,576 

2015 74842,73 24,97 18,686 -5,59851 -1,108 

2016 75936,81 24,67 18,736 0,269152 0,050 

В середньому - - 11,81 4,93 0,50 

Медіана - - 9,53 3,21 0,44 

Джерело: розраховано та побудовано автором на основі даних World Bank 

  

                                           
69 Gross domestic savings are calculated as GDP less final consumption expenditure (total consumption). 



301 

 

ДОДАТОК АЗ 

 

Прогнозована динаміка номінального ВВП України, 1992–2023 рр. 

 
Рік Номінальний ВВП, млрд дол. США  

Ланцюговий темп приросту / 

зменшення ВВП за ПКС, % 

Ланцюговий абсолютний приріст / 

зменшення ВВП за ПКС, дол. США. 

1992 22,193 - - 

1993 35,025 57,82003 12,832 

1994 38,012 8,528194 2,987 

1995 38,275 0,691887 0,263 

1996 46,083 20,39974 7,808 

1997 51,867 12,55127 5,784 

1998 43,315 -16,4883 -8,552 

1999 32,661 -24,5966 -10,654 

2000 32,331 -1,01038 -0,33 

2001 39,309 21,583 6,978 

2002 43,956 11,82172 4,647 

2003 52,01 18,32287 8,054 

2004 67,226 29,25591 15,216 

2005 89,282 32,80873 22,056 

2006 111,885 25,31641 22,603 

2007 148,734 32,93471 36,849 

2008 188,24 26,56151 39,506 

2009 121,552 -35,4271 -66,688 

2010 136,011 11,89532 14,459 

2011 163,161 19,96162 27,15 

2012 175,707 7,689338 12,546 

2013 179,572 2,199685 3,865 

2014 132,343 -26,3009 -47,229 

2015 90,939 -31,2854 -41,404 

2016 93,349 2,650128 2,41 

2017 112,128 20,11698 18,779 

2018 126,39 12,71939 14,262 

В середньому 89,31689 9,258455 4,007577 

Медіана 89,282 12,22329 7,393 

2019 132,928 5,172878 6,538 

2020 141,824 6,692345 8,896 

2021 151,76 7,005866 9,936 

2022 162,726 7,225883 10,966 

2023 174,316 7,122402 11,59 

В середньому 152,7108 6,643875 9,5852 

Джерело: розраховано та побудовано автором на основі [189] 

  



302 

 

ДОДАТОК АИ 

 

Прогнозована динаміка реального ВВП в Україні, 1992–2023 рр. 

 

Рік 

Номінальний 

ВВП, млрд 

дол. США 

Рівень інфляції за 

середньорічними 

споживчими цінами, % 

Ланцюговий темп приросту / 

зменшення реального ВВП 

згідно з МВФ, % 

Дефлятор 

ВВП (рівень 

інфляції) 

Реальний ВВП, 

млрд дол. США 

Ланцюговий темп 

приросту / зменшення 

реального ВВП, % 

Ланцюговий абсолютний 

приріст / зменшення 

ВВП, млрд дол. США 

1992 22,193 1210 -9,7 13,1 1,694122 - - 

1993 35,025 4734,9 -14,8 48,349 0,72442 -57,2392 -0,9697 

1994 38,012 891,2 -22,8 9,912 3,834948 429,3815 3,110527 

1995 38,275 376,7 -12,1 4,767 8,029159 109,3682 4,194211 

1996 46,083 80,2 -9,9 1,802 25,57325 218,5047 17,54409 

1997 51,867 15,9 -3,2 1,159 44,75151 74,99343 19,17826 

1998 43,315 10,6 -1,8 1,106 39,16365 -12,4864 -5,58786 

1999 32,661 22,7 -0,2 1,227 26,61858 -32,0324 -12,5451 

2000 32,331 28,2 5,9 1,282 25,21919 -5,2572 -1,39939 

2001 39,309 12 9,2 1,12 35,09732 39,16911 9,878133 

2002 43,956 0,8 5,3 1,008 43,60714 24,24636 8,509821 

2003 52,01 5,2 9,5 1,052 49,43916 13,374 5,832021 

2004 67,226 9 11,8 1,09 61,67523 24,74974 12,23607 

2005 89,282 13,5 3,1 1,135 78,66256 27,54319 16,98733 

2006 111,885 9,1 7,6 1,091 102,5527 30,37042 23,89015 

2007 148,734 12,8 8,2 1,128 131,8564 28,57426 29,30368 

2008 188,24 25,2 2,2 1,252 150,3514 14,02667 18,49505 

2009 121,552 15,9 -15,1 1,159 104,8766 -30,2457 -45,4748 

2010 136,011 9,4 0,3 1,094 124,3245 18,54358 19,44788 

2011 163,161 8 5,5 1,08 151,075 21,51668 26,7505 

2012 175,707 0,6 0,2 1,006 174,659 15,61082 23,58405 

2013 179,572 -0,3 0 0,997 180,1123 3,12225 5,453291 

2014 132,343 12,1 -6,6 1,121 118,058 -34,4531 -62,0544 

2015 90,939 48,7 -9,8 1,487 61,15602 -48,1983 -56,902 

2016 93,349 13,9 2,4 1,139 81,95698 34,01294 20,80096 

2017 112,128 14,4 2,5 1,144 98,01399 19,59199 16,05701 

2018 126,39 10,9 3,5 1,109 113,9675 16,27681 15,95355 

В середньому 89,31689 - - - 78,28 36,227 4,318 

Медіана 89,282 - - - 70,17 19,07 11,057 

2019 132,928 7,3 2,7 1,073 123,8844 8,701511 9,916898 

2020 141,824 6 3 1,06 133,7962 8,000836 9,91179 

2021 151,76 5,8 3,2 1,058 143,4405 7,208146 9,644227 

2022 162,726 5,3 3,3 1,053 154,5356 7,735028 11,09516 

2023 174,316 5,2 3,4 1,052 165,6996 7,224229 11,16401 

В середньому 152,7108 - - - 144,27 7,77 10,35 

Медіана 151,76 - - - 143,4 7,73 9,9 

Джерело: розраховано та побудовано автором на основі [189; 218]  



303 

 

ДОДАТОК АК 

 

Прогнозована динаміка показника ВВП за ПКС в Україні, 1992–2023 рр. 

 

Рік 
ВВП за ПКС, 

млрд міжн. дол. 

Ланцюговий темп зростання / 

зменшення ВВП за ПКС, % 

Ланцюговий абсолютний приріст / 

зменшення ВВП за ПКС, млрд міжн. 

дол. 

ВВП за ПКС на душу 

населення, міжн. дол. 

ВВП за ПКС на душу 

населення, % 

Ланцюговий абсолютний приріст / 

зменшення ВВП за ПКС на душу 

населення, міжн. дол.  

1992 319,748 - - 6164,36 - - 

1993 278,882 -12,78 -40,866 5392,628 -12,52 -771,73 

1994 219,991 -21,12 -58,891 4288,287 -20,48 -1104,34 

1995 197,332 -10,30 -22,659 3878,825 -9,55 -409,46 

1996 181,15 -8,20 -16,182 3594,239 -7,34 -284,59 

1997 178,422 -1,51 -2,728 3570,33 -0,67 -23,91 

1998 177,155 -0,71 -1,267 3575,646 0,15 5,32 

1999 179,349 1,24 2,194 3651,609 2,12 75,96 

2000 194,234 8,30 14,885 3991,364 9,30 339,76 

2001 216,81 11,62 22,576 4494,319 12,60 502,96 

2002 232 7,01 15,19 4851,216 7,94 356,90 

2003 258,797 11,55 26,797 5455,006 12,45 603,79 

2004 297,112 14,81 38,315 6308,042 15,64 853,04 

2005 315,775 6,28 18,663 6754,666 7,08 446,62 

2006 349,964 10,83 34,189 7531,666 11,50 777,00 

2007 388,891 11,12 38,927 8418,951 11,78 887,28 

2008 405,349 4,23 16,458 8818,947 4,75 400,00 

2009 346,616 -14,49 -58,733 7570,91 -14,15 -1248,04 

2010 351,571 1,43 4,955 7710,196 1,84 139,29 

2011 378,532 7,67 26,961 8327,929 8,01 617,73 

2012 386,713 2,16 8,181 8523,039 2,34 195,11 

2013 393,393 1,73 6,68 8694,549 2,01 171,51 

2014 374,571 -4,78 -18,822 8759,906 0,75 65,36 

2015 341,579 -8,81 -32,992 8019,989 -8,45 -739,92 

2016 353,741 3,56 12,162 8340,026 3,99 320,04 

2017 369,566 4,47 15,825 8754,008 4,96 413,98 

2018 391,532 5,94 21,966 9182,493 4,89 428,49 

В середньому 299,21 1,20 2,76 6467,52 1,96 116,08 

Медіана 319,75 2,86 10,17 6754,67 3,17 257,57 

2019 410,809 4,92 19,277 9683,008 5,45 500,51 

2020 431,302 4,99 20,493 10222,265 5,57 539,26 

2021 453,598 5,17 22,296 10815,601 5,80 593,34 

2022 477,107 5,18 23,509 11439,052 5,76 623,45 

2023 502,907 5,41 25,8 12124,309 5,99 685,26 

В середньому 455,14 5,13 22,28 10856,85 5,72 588,36 

Медіана 453,60 5,17 22,30 10815,60 5,76 593,34 

Джерело: розраховано та побудовано автором на основі [192; 193]  
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ДОДАТОК АЛ. 1 

 

Валові заощадження70 в Україні, 1994–2017 рр. 

 

Рік 

Валові 

заощадження, 

млрд дол. США 

Ланцюговий темп приросту / 

зменшення валових 

заощаджень, % 

Ланцюговий абсолютний 

Приріст / зменшення валових 

заощаджень, млрд дол. США 

Частка, валових 

заощаджень у структурі 

ВВП України, % 

Ланцюговий темп приросту / 

зменшення частки валових 

заощаджень у структурі ВВП 

України, в. п. 

1994 17,10866 - - 32,56 - 

1995 11,07475 -35,27 -6,03 22,97 -9,59 

1996 8,900911 -19,63 -2,17 19,98 -2,99 

1997 9,422108 5,8 0,52 18,79 -1,19 

1998 7,703822 -18,24 -1,72 18,39 -0,4 

1999 7,090704 -7,96 -0,61 22,45 4,06 

2000 7,642433 7,78 0,55 24,45 2 

2001 9,695387 26,86 2,05 25,51 1,06 

2002 11,73259 21 2,04 27,68 2,17 

2003 13,92696 18,7 2,19 27,78 0,1 

2004 19,14046 37,43 5,21 29,50 1,72 

2005 24,21682 26,5 5,08 28,11 -1,39 

2006 25,06427 3,4 0,85 23,26 -4,85 

2007 33,12754 32,17 8,06 23,21 -0,05 

2008 70,21048 11,94 37,08 39,01 15,8 

2009 18,2566 -74 -51,95 15,57 -23,44 

2010 23,87076 30,75 5,61 17,55 1,98 

2011 25,73659 7,8 1,87 15,77 -1,78 

2012 22,97175 -10,74 -2,76 13,07 -2,7 

2013 16,01138 -30,3 -6,96 8,73 -4,34 

2014 13,18686 -17,6 -2,82 9,88 1,15 

2015 16,00214 21,35 2,82 17,58 7,7 

2016 17,71173 10,68 1,71 18,99 1,41 

2017 22,70472 28,19 4,99 20,24 1,25 

В серед 18,854601 - 0,24 21,709583 - 

Медіана 16,56002 - 1,71 21,345 - 

Джерело: розраховано та побудовано автором на основі [207; 208] 

  

                                           
70 Gross savings are calculated as gross national income less total consumption, plus net transfers. 
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ДОДАТОК АЛ. 2 

 

Динаміка показника валових національних заощаджень в Україні, 1990–2016 рр. 71 

 

Рік 

Валові національні 

заощадження, 

млрд дол. США 

Ланцюговий темп приросту / 

зменшення валових 

національних заощаджень, %  

Ланцюговий абсолютний 

приріст / зменшення валових 

національних 

заощаджень, млрд дол. США 

Частка, валових національних 

заощаджень у структурі 

ВВП України, % 

Ланцюговий темп приросту / 

зменшення частки валових 

національних заощаджень у 

структурі ВВП України, в. п. 

1994 16,90273 - - 32,16531 - 

1995 11,37848 -32,68 -5,52 23,60001 -8,5653 

1996 8,964199 -21,22 -2,41 20,11801 -3,482 

1997 9,221143 2,86 0,26 18,38698 -1,73103 

1998 7,766484 -15,77 -1,45 18,54318 0,156201 

1999 7,253704 -6,6 -0,51 22,96883 4,425655 

2000 7,736433 6,65 0,48 24,74746 1,778624 

2001 8,906387 15,1 1,17 23,4321 -1,31536 

2002 10,41659 16,95 1,51 24,57154 1,139445 

2003 12,32396 18,3 1,91 24,58256 0,011018 

2004 17,36323 40,89 5,04 26,7608 2,17824 

2005 22,35682 28,75 4,99 25,95344 -0,80736 

2006 23,61327 5,6 1,26 21,91424 -4,0392 

2007 31,70554 34,27 8,09 22,21536 0,301121 

2008 68,62348 16,44 36,92 38,12576 15,9104 

2009 18,0356 -73,7 -50,59 15,3851 -22,7407 

2010 22,90476 26,9 4,87 16,84011 1,45501 

2011 25,82459 12,75 2,92 15,8278 -1,0123 

2012 22,96408 -11,01 -2,86 13,064 -2,7638 

2013 16,96059 -26,14 -6,00 9,252401 -3,8116 

2014 13,20434 -22,15 -3,76 9,890637 0,638235 

2015 13,50987 23,14 0,31 14,84096 4,950322 

2016 15,01215 11,11 1,50 16,09529 1,254329 

2017 16,18233 7,79 1,17 14,42865 -1,66664 

В серед 17,88045 - -0,03132 - - 

Медіана 15,59724 - 1,169954 - - 

Джерело: розраховано та побудовано автором на основі [205; 206] 

  

                                           
71 Gross domestic savings are calculated as GDP less final consumption expenditure (total consumption). 
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ДОДАТОК АМ 

 

Динаміка показника скорегованих чистих заощаджень72 в Україні, 1995–2016 рр. 

 

Рік 
Валовий національний 

дохід, млн дол. США 

Частка, скорегованих чистих 

заощаджень у ВНД, % 

Скореговані чисті заощадження, 

млн дол. США 

Ланцюговий абсолютний приріст / 

зменшення скорегованих чистих 

заощаджень, млрд дол. США 

1995 47438,14 -3,361176598 -1594,48 - 

1996 43985,79 -5,959860713 -2621,49 -1027,01 

1999 30711,64 -8,470419506 -2601,4 20,08717 

2000 30319,53 -6,332728958 -1920,05 681,3512 

2001 37342,34 -2,808033306 -1048,59 871,468 

2002 41786,9 0,909598157 380,0928 1428,678 

2003 49551,95 1,058752459 524,6325 144,5397 

2004 64084,3 8,862582908 5679,524 5154,891 

2005 85157,02 6,813854579 5802,475 122,9515 

2007 140602 7,812843408 10985,01 5182,539 

2008 178452,4 8,077954011 14415,3 3430,288 

2009 114787,8 -1,327442549 -1523,74 -15939 

2010 134004,2 1,183408064 1585,816 3109,558 

2011 159363,7 1,028246066 1638,651 52,8347 

2012 172813 -12,57433358 -21730,1 -23368,7 

2013 180211,9 -4,428807107 -7981,24 13748,85 

2014 131944,9 -4,13973979 -5462,18 2519,062 

2015 89920,24 1,052153591 946,099 6408,276 

2016 92334,06 2,8122048 2596,623 1650,524 

В середньому 96042,73 -0,51531 -101,529 232,8437928 

Медіана 89920,24 0,909598 380,0928 1150,073 

Джерело: розраховано та побудовано автором на основі [162; 202] 

  

                                           
72 Adjusted net savings are equal to net national savings plus education expenditure and minus energy depletion, mineral depletion, net forest depletion, and carbon dioxide and particulate 

emissions damage. 
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ДОДАТОК АН 

 

Коефіцієнти динаміки показників зовнішньої торгівлі України, 2002–2017 рр. 

 

Рік 
Обсяг експорту, 

млрд дол. США 

Ланцюговий 

темп приросту / 

зменшення 

експорту, % 

Ланцюговий абсолютний 

приріст / зменшення 

експорту, тис. дол. США 

Обсяг імпорту, 

тис. дол. США 

Ланцюговий 

темп приросту / 

зменшення 

імпорту, % 

Ланцюговий 

абсолютний приріст / 

зменшення імпорту, 

тис. дол. США 

Сальдо торгового 

балансу, тис. дол. США 

2002 16,97683 10,41 - 17,95709 7,62 -  980260,34 

2003 23,02077 28,53 5123092,46 23,08019 35,6 6043936,5 59416,3 

2004 28,99603 41,6 9592130,92 32,67232 25,96 5975259,71 3676287,51 

2005 36,14109 4,96 1614430,03 34,28675 24,64 7145064,24 -1854346,7 

2006 45,03449 12,1 4080956,14 38,3677 24,6 8893396,14 -6666786,7 

2007 60,66992 28,4 10880359,2 49,24806 34,7 15635431,9 -11421859,4 

2008 85,53536 35,8 17706366,2 66,95443 41,1 24865433,4 -18580926,6 

2009 45,43556 -40,7 -27251546,5 39,70288 -46,9 -40099797,2 -5732675,9 

2010 60,73997 29,6 11727638,3 51,43052 33,7 15304410,1 -9309447,7 

2011 82,60824 33 16963674,1 68,3942 36 21868270,7 -14214044,3 

2012 84,65806 0,6 415614,9 68,80981 2,5 2049819,9 -15848249,3 

2013 76,96397 -8 -5497788,5 63,31202 -9,1 -7694094,5 -13651943,3 

2014 54,42872 -13,5 -9410333 53,90169 -28,2 -22535248,5 -527027,8 

2015 37,51644 -29,3 -15774539,4 38,12715 -31,1 -16912273,9 610706,7 

2016 39,2498 -4,6 -1765438,5 36,36171 4,6 1733354,2 -2888086 

2017 49,59848 18,99 6904869 43,26658 26,37 10348679 –6331896,4 

В середньому 45,367069 9,243125 1687299 51,723358 11,38063 2174776 -6357915 

Медіана 41,484732 11,255 4080956 47,517018 24,62 6043937 -5732676 

Джерело: розраховано та побудовано автором на основі [136] 
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ДОДАТОК АП 

 

Динаміка накопиченого домогосподарствами сукупного та багатства 

на одну дорослу особу в Україні, 2000–2017 рр. 

 

Рік 

Чисельність 

дорослого 

населення, 

тис. осіб. 

Сукупне 

багатство 

млрд дол. 

США 

Ланцюговий 

приріст 

багатства, 

% 

Ланцюговий 

абсолютний 

приріст / 

зменшення 

багатства, млрд 

дол. США 

Частка 

багатств 

накопичених 

в Україні у 

світовому 

багатстві, % 

Багатства на 

одну дорослу 

особу, дол. 

США 

Ланцюговий приріст / 

Зменшення багатства на 

одну дорослу 

особу, % 

Ланцюговий 

абсолютний приріст / 

зменшення 

багатства на одну 

дорослу особу, 

дол. США 

2000 36691 34 - - 0,0 936 - - 

2001 36632 41 20,59 7 0,0 1106 18,16 170 

2002 36601 54 31,71 13 0,0 1468 32,73 362 

2003 36594 69 27,78 15 0,0 1872 27,52 404 

2004 36597 85 23,19 16 0,1 2335 24,73 463 

2005 36598 103 21,18 18 0,1 2815 20,56 480 

2006 36592 155 50,49 52 0,1 4246 50,83 1431 

2007 36590 222 43,23 67 0,1 6055 42,60 1809 

2008 36593 145 -34,68 -77 0,1 3964 -34,53 -2091 

2009 36592 109 -24,83 -36 0,0 2967 -25,15 -997 

2010 36575 129 18,35 20 0,0 3522 18,71 555 

2011 36467 158 22,48 29 0,1 4319 22,63 797 

2012 36351 158 0,00 0 0,1 4335 0,37 16 

2013 36212 155 -1,90 -3 0,1 4277 -1,34 -58 

2014 36035 80 -48,39 -75 0,0 2225 -47,98 -2052 

2015 35819 57 -28,75 -23 0,0 1590 -28,54 -635 

2016 35635 50 -12,28 -7 0,0 1407 -11,51 -183 

2017 35517 52 4,00 2 0,0 1477 4,98 70 

2018 35267 55 5,77 3 0,0 1563 5,82 86 

В середньому - 104,2778 6,55 1,17 - 2863,5 6,70 34,83 

Медіана - 94 12,06 5,00 - 2575 11,99 128,00 

Джерело: розраховано та побудовано автором на основі [251] 
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ДОДАТОК АР 

 

Динаміка накопиченого домогосподарствами фінансового та нефінансового багатства 

на одну дорослу особу в Україні, 2000–2017 рр. 

 

Рік 

Чисельність 

дорослого 

населення, 

тис. осіб. 

Фінансове 

багатство 

на одну дорослу 

особу, 

дол. США 

Ланцюговий 

приріст 

фінансового 

багатства, 

% 

Ланцюговий 

абсолютний 

приріст / 

зменшення 

фінансового 

багатства, 

дол. США 

Нефінансове 

багатство на 

одну 

дорослу особу, 

дол. 

США 

Ланцюговий 

приріст 

нефінансового 

багатства, 

% 

Ланцюговий 

абсолютний 

приріст / 

зменшення 

нефінансового багатства, 

дол. США 

2000 36691 273 - - 683 - - 

2001 36632 266 -2,56 -7 871 27,53 188 

2002 36601 451 69,55 185 1071 22,96 200 

2003 36594 590 30,82 139 1375 28,38 304 

2004 36597 733 24,24 143 1732 25,96 357 

2005 36598 873 19,10 140 2140 23,56 408 

2006 36592 1521 74,23 648 3133 46,40 993 

2007 36590 2425 59,43 904 4,367 -99,86 -3128,63 

2008 36593 1357 -44,04 -1068 3256 74459,19 3251,633 

2009 36592 1016 -25,13 -341 2437 -25,15 -819 

2010 36575 1206 18,70 190 2893 18,71 456 

2011 36467 937 -22,31 -269 4150 43,45 1257 

2012 36351 881 -5,98 -56 4369 5,28 219 

2013 36212 863 -2,04 -18 4442 1,67 73 

2014 36035 420 -51,33 -443 2426 -45,38 -2016 

2015 35819 389 -7,38 -31 1675 -30,96 -751 

2016 35635 314 -19,28 -75 1550 -7,46 -125 

2017 35517 308 -1,91 -6 1702 9,81 152 

2018 35267 354 14,94 46 1850 8,70 148 

В середньому - 828 7,17 4,50 2282,02 4139,60 64,83 

Медіана - 798 -1,98 -6,50 1995 14,26 194,00 

Джерело: розраховано та побудовано автором на основі [251] 
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ДОДАТОК АC 

 

Динаміка накопиченого домогосподарствами медіанного багатства та боргів на одну дорослу особу в Україні, 

2000–2017 рр. 

 

Рік 

Чисельність 

дорослого 

населення, 

тис. осіб. 

Медіанне 

багатство на одну 

дорослу особу дол. 

США 

Ланцюговий 

приріст / 

зменшення 

медіанного 

багатства на 

одну дорослу 

особу, % 

Ланцюговий 

абсолютний приріст / 

зменшення медіанного 

багатства на одну 

дорослу особу, 

дол. США 

Борги на одну 

дорослу 

особу, дол. 

США 

Ланцюговий 

приріст 

боргів, 

% 

Ланцюговий 

абсолютний 

приріст / 

зменшення 

боргів, 

дол. США 

2000 36691 435 - - 20 - - 

2001 36632 519 19,31 84 31 55,00 11 

2002 36601 709 36,61 190 54 74,19 23 

2003 36594 912 28,63 203 93 72,22 39 

2004 36597 289 -68,31 -623 130 39,78 37 

2005 36598 305 5,54 16 198 52,31 68 

2006 36592 338 10,82 33 408 106,06 210 

2007 36590 793 134,62 455 737 80,64 329 

2008 36593 430 -45,78 -363 649 -11,94 -88 

2009 36592 534 24,19 104 486 -25,12 -163 

2010 36575 552 3,37 18 577 18,72 91 

2011 36467 773 40,04 221 768 33,10 191 

2012 36351 659 -14,75 -114 915 19,14 147 

2013 36212 626 -5,01 -33 1028 12,35 113 

2014 36035 312 -50,16 -314 621 -39,59 -407 

2015 35819 126 -59,62 -186 474 -23,67 -147 

2016 35635 52 -58,73 -74 457 -3,59 -17 

2017 35517 49 -5,77 -3 533 16,63 76 

2018 35267 40 -18,37 -9 641 20,26 108 

В середньому - 445,4444 -1,30 -21,94 488,8889 27,58 34,50 

Медіана - 474,5 -0,82 6,50 509,5 19,70 53,50 

Джерело: розраховано та побудовано автором на основі [251] 
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ДОДАТОК АТ 

 

Прогнозована динаміка рівня безробіття в Україна, 1995–2023 рр. 

 

Рік Рівень безробіття, % 

Ланцюговий темп приросту / 

зменшення рівня безробітних, 

в. п. 

Рік Рівень безробіття, % 

Ланцюговий темп приросту / 

зменшення рівня безробітних, 

в. п. 

1995 14,8  2012 7,5 -0,4 

1996 10 -4,8 2013 7,2 -0,3 

1997 9,8 -0,2 2014 9,3 2,1 

1998 11,3 1,5 2015 9,1 -0,2 

1999 11,9 0,6 2016 9,3 0,2 

2000 11,5 -0,4 2017 9,2 -0,1 

2001 10,8 -0,7 2018 9,4 0,2 

2002 9,6 -1,2 В середньому - - 

2003 9,1 -0,5 Медіана - - 

2004 8,6 -0,5 2019 9,2 -0,2 

2005 7,2 -1,4 2020 8,9 -0,3 

2006 6,8 -0,4 2021 8,4 -0,5 

2007 6,4 -0,4 2022 8,1 -0,3 

2008 6,4 0 2023 7,9 -0,2 

2009 8,8 2,4 В середньому  -0,2 

2010 8,1 -0,7 Медіана - - 

2011 7,9 -0,2 - - - 

Джерело: розраховано та побудовано автором на основі [271] 
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ДОДАТОК АУ. 1 

 

Динаміка валового національного доходу (ВНД) та ВНД на душу населення, 

розрахованого за атласним методом в Україні, 2000–2017 рр. 

 

Рік 

ВНД, за 

Атласним 

методом, 

млрд дол. 

США 

Ланцюговий 

темп 

приросту / 

зменшення 

ВНД, 

% 

Ланцюговий 

абсолютний 

приріст / 

зменшення 

ВНД, млрд 

дол. США 

ВНД на 

душу 

населення, 

за атласним 

методом, 

дол. США 

Ланцюговий 

темп 

приросту / 

зменшення 

ВНД на душу 

населення, 

% 

Ланцюговий 

абсолютний 

приріст / 

зменшення ВНД 

на душу 

населення, 

дол. США 

2000 34,35045 - - 700 - - 

2001 35,35346 2,92 1,00 730 4,29 30,00 

2002 38,21703 8,10 2,86 790 8,22 60,00 

2003 46,92676 22,79 8,71 980 24,05 190,00 

2004 60,06969 28,01 13,14 1270 29,59 290,00 

2005 72,59767 20,86 12,53 1540 21,26 270,00 

2006 91,18108 25,60 18,58 1950 26,62 410,00 

2007 119,4736 31,03 28,29 2570 31,79 620,00 

2008 148,7804 24,53 29,31 3220 25,29 650,00 

2009 130,8129 -12,08 -17,97 2840 -11,80 -380,00 

2010 137,0899 4,80 6,28 2990 5,28 150,00 

2011 142,3945 3,87 5,30 3120 4,35 130,00 

2012 159,4198 11,96 17,03 3500 12,18 380,00 

2013 172,7316 8,35 13,31 3800 8,57 300,00 

2014 153,0805 -11,38 -19,65 3560 -6,32 -240,00 

2015 113,6481 -25,76 -39,43 2650 -25,56 -910,00 

2016 98,6286 -13,22 -15,02 2310 -12,83 -340,00 

2017 101,4578 2,87 2,83 2390 3,46 80,00 

В середньому 103,12 7,84 3,95 2272,78 8,73 99,41 

Медіана 107,55 8,10 6,28 2480,00 8,22 150,00 

Джерело: розраховано та побудовано автором на основі [200–202] 
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ДОДАТОК АУ. 2 

 

Динаміки валового національного доходу (ВНД) за паритетом купівельної спроможності (ПКС) 

та ВНД за ПКС на душу населення в Україні, 2000–2017 рр. 

 

Рік 

ВНД за 

ПКС, 

млрд міжн. 

дол. 

Ланцюговий 

темп 

приросту / 

зменшення 

ВНД за 

ПКС, 

% 

Ланцюговий 

абсолютний 

приріст / 

зменшення 

ВНД за ПКС, 

млрд міжн. 

дол. 

ВНД за 

ПКС на 

душу 

населення, 

міжн. дол. 

Ланцюговий 

темп 

приросту / 

зменшення 

ВНД за ПКС на 

душу населення, 

% 

Ланцюговий 

абсолютний 

приріст / 

зменшення ВНД 

за ПКС на душу 

населення, 

міжн. дол. 

2000 181,3585 - - 3690 - - 

2001 205,185 13,14 23,83 4210 14,09 520,00 

2002 219,894 7,17 14,71 4560 8,31 350,00 

2003 246,0345 11,89 26,14 5150 12,94 590,00 

2004 283,1817 15,10 37,15 5970 15,92 820,00 

2005 300,4517 6,10 17,27 6380 6,87 410,00 

2006 330,761 10,09 30,31 7070 10,82 690,00 

2007 366,8165 10,90 36,06 7890 11,60 820,00 

2008 385,0523 4,97 18,24 8320 5,45 430,00 

2009 326,469 -15,21 -58,58 7090 -14,78 -1230,00 

2010 346,4607 6,12 19,99 7550 6,49 460,00 

2011 369,7251 6,71 23,26 8090 7,15 540,00 

2012 379,8993 2,75 10,17 8330 2,97 240,00 

2013 385,9257 1,59 6,03 8480 1,80 150,00 

2014 369,0619 -4,37 -16,86 8570 1,06 90,00 

2015 336,4249 -8,84 -32,64 7850 -8,40 -720,00 

2016 349,3422 3,84 12,92 8190 4,33 340,00 

2017 378,1106 8,24 28,77 8900 8,67 710,00 

В середньому 320,01 4,72 11,57 7016,11 5,60 306,47 

Медіана 341,44 6,12 18,24 7700,00 6,87 430,00 

Джерело: розраховано та побудовано автором на основі [200–202] 
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ДОДАТОК АФ 

 

Прогнозована динаміка макроекономічних показників державних фінансів України, 1998–2023 рр. 

 

Рік 

ВВП, 

млрд 

дол. 

США 

Баланс 

рахунків, 

млрд дол. 

США. 

Баланс 

рахунків 

частка від 

ВВП, % 

Сукупні 

державні 

чисті кредити 

та 

позики, % від 

ВВП 

Частка 

сукупного 

державного 

боргу в 

структурі ВВП, 

% 

Ланцюговий 

темп зростання / 

зменшення 

частки державного 

боргу в структурі ВВП, 

в. п. 

Державний 

борг, млрд 

дол. 

США 

Ланцюговий абсолютний 

зростання / зменшення 

державного боргу, млрд дол. 

США 

1998 43,315 -1,296 -3 -2,7 46,5 - 20,14148 - 

1999 32,661 1,658 5,1 5 59 12,5 19,26999 -0,87149 

2000 32,331 1,481 4,6 -3,2 43,8 -15,2 14,16098 -5,10901 

2001 39,309 1,402 3,6 -2,9 35,3 -8,5 13,87608 -0,2849 

2002 43,956 3,173 7,2 -1,8 32,3 -3 14,19779 0,321711 

2003 52,01 2,891 5,6 -0,9 28,3 -4 14,71883 0,521042 

2004 67,226 6,909 10,3 -4,3 23,9 -4,4 16,06701 1,348184 

2005 89,282 2,531 2,8 -2,2 17,1 -6,8 15,26722 -0,79979 

2006 111,885 -1,617 -1,4 -1,3 14,3 -2,8 15,99956 0,732333 

2007 148,734 -5,272 -3,5 -1,9 11,8 -2,5 17,55061 1,551057 

2008 188,24 -12,763 -6,8 -3 19,7 7,9 37,08328 19,53267 

2009 121,552 -1,732 -1,4 -6 34,1 14,4 41,44923 4,365952 

2010 136,011 -3,018 -2,2 -5,8 40,6 6,5 55,22047 13,77123 

2011 163,161 -10,245 -6,3 -2,8 36,9 -3,7 60,20641 4,985943 

2012 175,707 -14,315 -8,1 -4,3 37,5 0,6 65,89013 5,683716 

2013 179,572 -16,518 -9,2 -4,8 40,5 3 72,72666 6,836535 

2014 132,343 -5,113 -3,9 -4,5 70,3 29,8 93,03713 20,31047 

2015 90,939 1,565 1,7 -1,2 79,3 9 72,11463 -20,9225 

2016 93,34 -1,394 -1,5 -2,2 81,2 1,9 75,79939 3,684761 

2017 112,12 -2,088 -1,9 -2,2 71 -10,2 79,61088 3,811492 

2018 126,39 -3,924 -3,1 -2,5 70,5 -0,5 89,10495 9,49407 

В середньому 103,81 -2,7469 -0,54286 -2,64286 42,56667  43,02346  

Медіана 111,885 -1,617 -1,5 -2,7 37,5  37,08328  

2019 132,928 -5,173 -3,9 -2,6 68,8 -1,7 91,45446 2,349514 

2020 141,824 -4,974 -3,5 -2,3 64,4 -4,4 91,33466 -0,11981 

2021 151,76 -5,385 -3,5 -2,2 60,4 -4 91,66304 0,328384 

2022 162,726 -5,471 -3,4 -2,1 56,4 -4 91,77746 0,114424 

2023 174,316 -5,333 -3,1 -2 53 -3,4 92,38748 0,610016 

В середньому 152,7108 -5,2672 -3,48 -2,24 60,6 - 91,72342 - 

Медіана 151,76 -5,333 -3,5 -2,2 60,4 - 91,66304 - 

Джерело: розраховано та побудовано автором на основі [160; 195; 198; 199] 
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ДОДАТОК АХ 

 

Прогнозована динаміка інвестицій в Україні за 1992–2022 рр. 

 

Рік 

Валовий 

номінальний 

ВПП, млрд 

дол. США 

Сукупні 

інвестиції, 

% від ВВП 

Ланцюговий темп 

приросту / зменшення 

частки сукупних 

інвестицій у структурі 

ВВП України, в. п. 

Сукупні 

інвестиції, 

млрд дол. 

США 

Ланцюговий темп 

приросту / 

зменшення 

сукупних інвестицій, 

% 

Ланцюговий 

абсолютний приріст / 

зменшення сукупних 

інвестицій, млрд дол. 

США 

2000 32,331 19,794  6,399598 - - 

2001 39,309 21,813 2,019 8,574472 33,98 2,17 

2002 43,956 20,191 -1,622 8,875156 3,51 0,30 

2003 52,01 21,943 1,752 11,41255 28,59 2,54 

2004 67,226 21,096 -0,847 14,182 24,27 2,77 

2005 89,282 22,507 1,411 20,0947 41,69 5,91 

2006 111,885 24,543 2,036 27,45994 36,65 7,37 

2007 148,734 27,781 3,238 41,31979 50,47 13,86 

2008 188,24 27,393 -0,388 51,56458 24,79 10,24 

2009 121,552 17,068 -10,325 20,7465 -59,77 -30,82 

2010 136,011 20,873 3,805 28,38958 36,84 7,64 

2011 163,161 22,437 1,564 36,60843 28,95 8,22 

2012 175,707 21,716 -0,721 38,15653 4,23 1,55 

2013 179,572 18,489 -3,227 33,20107 -12,99 -4,96 

2014 132,343 13,396 -5,093 17,72867 -46,60 -15,47 

2015 90,939 15,933 2,537 14,48931 -18,27 -3,24 

2016 93,349 21,724 5,791 20,27914 39,96 5,79 

2017 112,128 20,749 -0,975 23,26544 14,73 2,99 

В середньому - 21,08033 - 23,48597 - 0,99 

Медіана - 21,406 - 20,51282 - 2,77 

2018 126,39 18,782 -1,967 23,73857 2,03 0,47 

2019 132,928 19,215 0,433 25,54212 7,60 1,80 

2020 141,824 20,13 0,915 28,54917 11,77 3,01 

2021 151,76 21,07 0,94 31,97583 12,00 3,43 

2022 162,726 22,022 0,952 35,83552 12,07 3,86 

2023 174,316 22,855 0,833 39,83992 11,17 4,00 

В середньому - 20,679 - 30,91352 - 2,76 

Медіана - 20,6 - 30,2625 - 3,22 

Джерело: розраховано та побудовано автором на основі [195; 222] 
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ДОДАТОК АЦ 

 

 

Узагальнення теоретико-методологічних підходів до розуміння потенціалу економічного розвитку 

сучасних макроекономічних систем за спільними ознаками. 

 

1. Потенціал характеризується як набір ресурсів і резервів, можливостей макроекономічної системи отримувати вигоду. 

2. Потенціалу притаманна цільова орієнтація, здатність досягати поставлених цілей. 

3. Суттєвий вплив на формування потенціалу відіграє функціональна та ресурсна структуру економічного потенціалу, 

приналежність до певної сфери макроекономічної системи. 

4. Потенціал є динамічним явищем, реальна сутність якого проявляється лише у процесі споживання. 

5. При нормальних умовах, використання потенціалу супроводжується його ростом, оскільки процес споживання та 

накопичення потенціалу є неперервним, взаємодоповнюючи та впливаючи один на одного. 

6. Потенціал піддається впливу ендогенних та екзогенних чинників, під дією яких постійно змінює свою компоненту 

структуру, трансформується й адаптується до сучасних постійно мінливих та суперечливих трансринкових відносин. 

7. Обумовлений системним впливом, якістю й обсягом інституційної компоненти, взаємодією окремими соціально-

економічними відносинами між суб'єктами економічної діяльності. 

8. Нагромадження потенціалу розвитку суспільної системи залежить від досягнутого нею попереднього стану, визначається 

впливом, якістю й обсягом її інституційної компоненти, взаємодією суб’єктів економічної діяльності та соціально 

економічними відносинами. [118–1 

Джерело: розроблено автором на основі [Додаток Б]  
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