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АНОТАЦІЯ 

Шевчик Б. М. Соціокультурні чинники розвитку національної економіки 

в епоху трансформаційних змін: теоретико-методологічні основи. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 

спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. 

– Львівський торговельно-економічний університет, Львів, 2019. 

У дисертації вирішено сукупність завдань методологічного 

обґрунтування та теоретичного пояснення впливу культурних факторів а саме: 

тріалектичної конфігурації: аксіологічний наратив → парадигмальний проект 

→ праксеологічний патерн, на становлення і розвиток перехідних економічних 

систем у режимі їх інституціональної комплементарності, зокрема на 

трансформаційні зміни національної економічної системи України під впливом 

соціокультурних флуктуацій циклічної динаміки соціокультурних економічних 

систем. Об’єктом дослідження виступають процеси трансформації економічних 

систем у соціокультурних континуумах.  

Узагальнено теоретико-методологічні основи та практичні передумови 

розвитку економічної системи України у контексті соціокультурної динаміки. 

Поглиблено системний аналіз культурних факторів економічної транзиції, 

завдяки чому мінімізуються екстерналії та підвищується інституціональна 

комплементарність передумов економічного розвитку. Оскільки культура являє 

собою ментальний континуум сенсів, що зумовлює аксіологічні інтерпретації 

праксеологічного вибору, а економічна діяльність передбачає вибір на основі 

аксіологічної оцінки корисності, то кожна економічна поведінка культурно 

обумовлена. Дослідження онтологічних сенсів культурних патернів соціального 

буття забезпечує інституціональну комплементарність економічних 

трансформацій. Пошук чинників інституціональної комплементарності 

економічних систем є нагальною гносеологічною потребою становлення теорії 

перехідних економічних систем, а отже теоретико-методологічні дослідження 

зумовлюючого впливу соціокультурної динаміки економічних систем у 
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трансформаційних модифікаціях наративів і патернів економічної поведінки у 

режимі максимальної референтності задуму і результату є вкрай актуальним як 

в емпіричному, так і в праксеологічному сенсах.  

Встановлено, що кожна економічна система являє собою соціокультурне 

явище – культурний патерн, обтягнутий грошовою вуаллю. Здійснено 

системний аналіз взаємовпливу економіки і культури в інтелектуальній історії 

економіки. Співвідношення між економікою і культурою у суспільному бутті 

розглядається у трьох вимірах: 1) як комбінація; 2) як інтеграція; 3) як 

рефлексія. Комбінація культури та економіки в умовах обмеженої 

раціональності зводиться до впливу культури в економіці як: 1) джерела 

обмежень; 2) джерела переваг; 3) причин відхилення від моделі. За способом 

інтеграції існує розуміння: 1) економіки як культури; 2) культури як економіки. 

Нами у дисертаційному дослідженні сповідується перший підхід, згідно з яким 

кожна економічна система суспільства являє собою соціокультурне явище у 

флуктуаційній динаміці дискретних процесів буття. За ознакою рефлексії існує 

так звана «культура економістів», в основі якої лежить патернальний проект 

універсального суб’єкта-фахівця, який трактує maxutility як патерн 

субстанціонально-фрактальної ідентичності в усіх мислимо-можливих сферах 

людського буття. 

Культуру в економічному житті суспільства визначено як успадковану 

систему колективної ідентичності, що постає на основі досягнень розумової 

діяльності у способах користування природою. Уявлень про способи 

користування природою і місце людини у цих процесах є два, і вони 

визначають тип культурної ментальності: чуттєва та ідеаційна культура. 

Чуттєва культура – це упорядкована система мислення, що несе наративи 

сенсів, утворені внутрішнім досвідом чуттєвих вражень від видимого 

зовнішнього світу. Аксіологія чуттєвої культури ґрунтується на «грошовому 

способі мислення» – утилітарному наративі вираження баченого чи пізнаного у 

грошовому еквіваленті, де будь-що  може бути отоварене. Парадигмальним 

проектом чуттєвої культури виступає «laissez faire» – досконала форма 
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суспільно-економічного порядку, у якому найефективніше досягається 

максимізація індивідуальної корисності шляхом мінових трансакцій. Цей 

проект має узагальнену назву: ринкова економічна система. Праксеологічним 

патерном чуттєвої культурної ментальності слугує проект maxutility – 

знеособлений інтегральний образ досконалого егоїста, що максимізує 

індивідуальну корисність у формі грошової винагороди раціонально 

осмисленою дією шляхом виробничої спеціалізації чи надання послуг. 

З’ясовано, що аналіз взаємовпливу культури та економіки неможливий 

без застосування міждисциплінарного підходу. Оскільки культура – це 

континуум отекстовлених сенсів, ретрансльованих в історичному часі для 

відтворення якісних модальностей буття у патернальних практиках, то 

синергетика культури підносить економічну системологію у сферу Антропного 

принципу обґрунтування Буття. Економіка перетворюється у засадничу науку 

обґрунтування не лише причинностей фактів буття як кількісних станів 

матеріального добробуту, а й можливостей, обумовлених вищою доцільністю 

на основі знань про ідеальні алгоритми маніфестації проявлення мислимо-

бажаного як невідворотно-очікуваного. Економіка у соціокультурному 

контексті еволюціонує в науку про матриці можливого в природі суспільства не 

лише в обмежено-утилітаристському сенсі, а холотропно-атрактивному. 

Дискретна даність предмета економіки еволюціонує від наративу maxutility до 

розуміння людини не лише як споживача і розтринькувача, а як співпричетного 

діяча, трансформатора космічної енергії, передусім сонячної енергії у 

фотосинтезі біосфери, котрий збільшує корисною працею енергетичний 

бюджет планети.   

Проведений аналіз дослідження взаємовпливу економіки та культури у 

сучасній економічній теоріїдозволив з’ясувати, що питання розробки 

методологічних принципів впливу культури на хід економічних трансформацій, 

передусім – постсоціалістичної перехідної економічної системи України (яка 

такою залишається не по формі, а по суті), передбачає поєднання семіотичного 

підходу з історичним методом. Серед досліджень вітчизняних і зарубіжних 
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економістів-теоретиків практично не зустрічається метасистемні інтерпретації 

культури в економіці, які б стосувалися і онтології, і гносеології, і аксіології, і 

праксеології культурно-історичного становлення економічних систем, що 

суттєво мінімізувало б засилля деструктивних екстерналій, котрі 

супроводжують економічні трансформації у вигляді ентропійних «пасток 

бідності», «ресурсних проклять», «загадок капіталу», «глухих кутів» тощо. Вже 

недостатньо говорити, що культура в економіці «має значення», слід довести, 

що її роль у становленні форми добробуту – визначальна, що й зумовило вибір 

теми та визначення мети дисертаційного дослідження.  

З’ясовано, що тривале ігнорування економічною наукою специфіки 

культурних середовищ економічної діяльності та зосередження на єдиному 

уніфікуючому принципі раціонального maxutility, було суттєвим теоретичним 

обмеженням як порівняльного аналізу економічних систем, так і винайдення 

оптимальних у сенсі ефективності та комплементарних у сенсі інтегральності, 

спільної дії, інноваційних моделей економічних трансформацій.  У більшості 

випадків життя заперечувало висновки оракулів економікса, висуваючи 

непередбачувані екстерналії, генеровані переважно культурою. У дисертації 

культуру потрактовано як імпліцитний зміст раціональності мислення. 

Культурна ментальність зумовлює перевагу в умовах обмеженої 

раціональності, де вибір часто аксіологічно наративований із елементами 

атрактивності, а не рафінованої жадоби. Теоретичні дослідження про 

соціокультурні імплікації  економічних систем та культурні наративи 

економічних трансформацій набувають безумовної актуальності та емпіричної 

значущості, особливо в умовах викликів для економік перехідних суспільств.   

У дисертації розв’язано наступні завдання: продемонстровано 

негентропійний характер атрактивної обумовленості патернальних 

конфігурацій практики господарювання; пояснено квадрову природу 

атрактивності тріалектичних патернальних конфігурацій у біполярних 

атрактивних континуумах соціокультурної динаміки перехідних економічних 

систем; виявлено есенціально-онтологічну природу джерела вартості 
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інноваційно-інформаційних благ нооекономіки ідеаційної культури; 

обумовлено можливості становлення когнітаріату як меритократичного класу 

суспільства нооекономіки ідеаційної культури та показати перспективи України 

у цих процесах; з позицій соціокультурної динаміки представлено парадигму 

фізичної економії як проект випереджувального розвитку нооекономіки 

ідеаційної культури України. 

Визначено культурний алгоритм конституювання економічної 

діяльності, що передбачає трансформацію парадигмального проекту  розвитку у 

патернальний проект відтворення. Кожен парадигмальний проект  атрактивний, 

містить образ світу, ідею бажаної дійсності, котра осягається праксеологічно 

еквіфінальним або мультифінальним синергічним чином. Атрактивність 

патернального проекту зумовлює собою парадигмадльний проект. 

Ідентифікація атрактора – мета системного аналізу, що досягається 

застосуванням когнітивного підходу, тобто розумінням першопричини, 

відповіддю на запитання «чому?». Когнітивний підхід пізнання дійсності 

включає аксіологічно-онтологічний наратив стану свідомості цілеспрямованих 

суб’єктів спільноти із узгодженими інтересами, які є наслідком холотропності 

стану свідомості когнітаріїв. Культурні патерни відтворення економічної 

дійсності структурно являють собою конфігурації-тріади: α-патерн – це 

переважно творець ідеї можливості нової вдосконаленої економічної дійсності, 

шумпетерівський інсайдер «нових комбінацій»; β-патерн – це суб’єкт, котрий 

забезпечує втілення ідеї у практику пропозицією енергетичної основи 

актуалізації, наприклад, кредитуванням інноваційних проектів; γ-патерн – це 

суб’єкт, відповідальний за функцію забезпечення гомеостатичного стану 

системи, реалізатор кінцевої мети – ринкової трансакції і забезпечення 

доходами. Зумовлюючим ядром парадигмального проекту інноваційного 

розвитку економіки є аксіологічний наратив – спосіб розуміння істини, 

сукупність оцінок сенсу буття та доцільності того чи іншого способу 

життєдіяльності. Щоб економічна система еволюціонувала, ноуменальний 

простір має бути поліатрактивним, щонайменше – біатрактивним, для 
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можливості переливу енергії. Сучасний економічний мейнстрім являє собою 

аксіологічний релятивізм, оформлений в утилітаристський парадигмальний 

проект та раціоналістський патернальний проект. Аксіологічний релятивізм 

провокує дискретність мислення, заперечує субстанціональність начал і 

замикає потенціал рефлексивності в умови чуттєвого світу у напрямі 

максимізації насолоди. Абсолютизм раціоналістичного патерна економічної 

поведінки підважується «ефектом ендаумента» та «помилкою хіндсайта». 

Вибравши предметом економіки сферу каталаксії, мейнстрім утвердив 

гомеостатичний патерн в якості організаційного, економічне середовище 

принципово дискретним, а економічний аналіз звів у простір статичної 

ефективності, де ентропійні екстерналії у практиці господарювання неможливо 

теоретично пояснити і доводиться ігнорувати. 

Проаналізовано фазові переходи дискретної хвилі циклу чуттєвої 

культури, що протікає: 1) як активна чуттєва ментальність; 2) як пасивна; 3) як 

цинічна. Кожен тип ментальності оперує різними аксіологічними оцінками 

потреб і можливостей, цілей і засобів, буття і свідомості, влади і знання, а 

також володіє різним енергетичним бюджетом забезпечення патернальних 

практик відтворення індивіда і соціуму. Ургічно-активна чуттєва культурна 

ментальність – це тип шумпетерівського інсайдера «нових комбінацій», який 

прагне шляхом інноваційного експерименту видозмінити довкілля для 

глибшого максимального задоволення утилітарних потреб реалізації влади і 

контролю над емпіричною, матеріальною, чуттєвою реальністю. Якщо активна 

чуттєва культурна ментальність ґрунтується на наративі асиміляції довкілля з 

допомогою техногенного винахідництва, то пасивна чуттєва ментальність 

наділена адаптивним потенціалом реакції на зовнішні виклики, вольовий 

імпульс її пасіонарності гомеостатичний – статичне самовідтворення у пасивній 

чуттєвій насолоді. Цинічна чуттєва ментальність використовує наративи 

ідеаційної культури як симулякри для виправдання власної 

чуттєвості.Економічне мислення сучасної епохи породжене аксіологією 

чуттєвої культури. 
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Визначено структуру флуктуаційного алгоритму соціокультурної 

динаміки економічних систем: аксіологічний наратив → парадигмальний 

проект → праксеологічний патерн → гомеостатичний патерн → симулякр → 

ентропія («царство кількості») → альтернативний парадигмальний проект 

(«знамення часу») на основі інноваційної інтерпретації аксіологічних сенсів 

нової якості буття.В економіці чуттєвої культури: аксіологічний наратив 

(прикладна етика грошової вигоди) → парадигмальний проект (інсайдерство 

«нових комбінацій») → праксеологічний патерн (дифузія інновацій) → 

гомеостатичний патерн (оптимум Парето) → симулякр (фінансово-лихварський 

капітал у статусі організаційного патерна) → ентропія («добробут для обраних» 

ціною «пасток бідності» та «ресурсних проклять») → альтернативний 

парадигмальний проект (становлення когнітаріату як носія і продуцента сенсів 

ідеаційного типу свідомості та інтелігібельного способу виробництва 

інтелектуального продукту) → праксеологічний патерн економіки ідеаційного 

типу культури.   

З’ясовано, що на зміну чуттєвій культурі, патерни якої виродились в 

ентропійні симулякри, прийде на змінуідеаційний тип культурної ментальності 

у статусі домінуючого патерна культури, котрий задаватиме параметри 

відтворювальної діяльності суспільства. Перша половина ХХІ ст. і буде тим 

біфуркаційним лагом заміщення соціокультурних типів з чуттєвого в 

ідеаційний стан. Геополітична периферійність України та її суто іманентний 

фактор – регенераційна фаза етногенезу, що діятиме як контур посилювального 

зворотного зв’язку, висуне Україну в епіцентр флуктуаційних процесів 

становлення ідеаційної культури. А це означає, що сучасні українці будуть 

задіяні як перші переосмислювачі аксіологічних сенсів, перші автори 

альтернативних парадигмально-інноваційних проектів суспільно-економічного 

розвитку, і перші впроваджувачі патернальних практик у новопосталому світі 

нооекономіки ідеаційної культури. 

Основні положення, що формують наукову новизну дослідження, 

полягають у наступному: вперше систематизовано соціокультурні чинники 
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економічного розвитку у тріалектичну структуру: аксіологічний наратив → 

парадигмальний проект → праксеологічний патерн; обґрунтовано ентропійний 

алгоритм дисипативності праксеологічних актів економічної діяльності: 

організаційний патерн → патерн підсилювач → гомеостатичний патерн 

(оптимум Парето, де прибуток не виробляється, а умовою прибутковості 

виступає симулякрія «архітектури вибору», порногламур тощо); запропоновано 

квадрову (мікро-, мезо-, макро та мегарівневу) структуру атрактивності 

економічних систем у біполярних континуумах тріалектичних конфігурацій 

економічного буття, висунуто ідею есенціальності, а не субстанціональності 

джерела вартості інформаційного продукту інтелігібельного виробництва в 

умовах нооекономіки ідеаційної культури; запропоновано гіпотезу 

футуросинергетичного проекту випереджувального розвитку економіки 

України на засадах фізичної економії та формування когнітаріату як 

меритократичного класу суспільства нооекономіки ідеаційної культури.  

Удосконалено аналіз онтологічних витоків ентропійності патернів 

економічних систем; тріалектичний підхід патернальних конфігурацій у 

біполярному атрактивному континуумі соціокультурної динаміки економічних 

систем; когнітивний вимір теорії вартості інтелектуального виробництва 

інноваційно-інформаційних благ в умовах соціокультурних флуктуацій 

постіндустріальних економічних систем; аналіз історичної рекурентності 

становлення інклюзивних економічних інститутів на основі гематричного 

підходу конституювання когнітивних ресурсів нооекономіки ідеаційної 

культури; розуміння ролі і значення парадигми фізичної економії як проекту 

випереджувального розвитку національної економічної системи України у 

контексті соціокультурних флуктуацій; розуміння перспектив розвитку 

національної економічної системи україни на основі аналізу квадрового 

атрактивного континууму тріалектичних конфігурацій соціокультурної 

динаміки економічних систем. 

Набули подальшого розвитку: теорія соціокультурної динаміки 

економічних систем; теорія історіософії проектизму становлення і розвитку 
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перехідних економічних систем; соціокультурний вимір фізичної економії; 

когнітологія фізичної економії;тріалектичний підхід патернальних 

конфігурацій економічної динаміки у біфуркаційно-дисипативному режимі 

функціонування і розвитку економічних систем; гіпотеза про есенціальну 

природу джерела вартості інноваційних благ інтелектуального виробництва; 

теорія ноуменально-атрактивної обумовленості циклічної динаміки 

економічних систем; теорія інституціональної комплементарності економічних 

систем; соціокультурний підхід аналізу стратегії економічних трансформацій; 

науково-методологічні підходи напрямків розвитку національної економічної 

системи України у соціальному просторі та історичному часі.  

Практичне значення визначається розробленням рекомендацій щодо 

діяльності органів державної влади при впровадженні економічної політики 

макроекономічного регулювання на основі впливу факторів соціокультурної 

динаміки функціонування національної економіки. Теоретичні положення 

дисертаційного дослідження можуть бути враховані при розробці проекту 

програми стратегії соціально-економічного розвитку національної економіки 

України Національним інститутом стратегічних досліджень. 

Ключові слова: соціокультурна економічна система, нооекономіка, 

когнітарій, патерн, парадигмальний проект, аксіологічний наратив, тріалектика, 

атрактивність, симулякр, холотропність.  
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Shevchyk B. M. Socio-cultural factors of the development of the national 

economy in the era of transformational changes: theoretical and methodological 

fundamentals.– Research scientific project on the basis of a manuscript. 
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08.00.03 − Economics and National Economy Management. − Lviv University of 

Tradeand Economics, Lviv, 2019. 

The dissertation solves a set of tasks of methodological substantiation and 

theoretical explanation of the influence of cultural factors, namely:trialectic 
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configuration: axiological narrative → paradigmatic project → praxeological pattern, 

on the formation and development of transitional economic systems in the mode of 

their institutional complementarity, in particular on the transformational changes of 

Ukraine’snational economic system under the influence of socio-cultural fluctuations 

of the cyclical dynamics of socio-cultural economic systems. The object of the 

research is the processes of transformation of economic systems in socio-cultural 

continuums. 

The theoretical and methodological foundations and practical preconditions of 

the development of Ukraine’seconomic system in the context of socio-cultural 

dynamics are generalized. Thesystem analysis of the cultural factors of economic 

transition is extended, which minimizes externalities and increases the institutional 

complementarity of economic development preconditions. Since culture represents a 

mental continuum of meanings, which predetermines the axiological interpretations 

of a praxeological choice, and economic activity involves choosing on the basis of 

the axiological assessment of utility, every economic behavior is culturally 

determined. The study of the ontological meanings of cultural patterns of social 

existence ensures the institutional complementarity of economic transformations. The 

search for the factors of the institutional complementarity of economic systems is an 

urgent epistemological need for the emergence of the theory of transitional economic 

systems, and therefore theoretical and methodological studies of the determinants of 

the influence of the socio-cultural dynamics of economic systems in transformational 

modifications of the narratives and patterns of economic behavior in the mode of 

maximum reference of the plan and the result are extremely relevantboth in empirical 

and in praxeological sense. 

It is established that every economic system is a socio-cultural phenomenon – 

a cultural pattern, covered with a monetary veil. The system analysis of the mutual 

influence of economics and culture in the intellectual history of economics is carried 

out. The relationship between economics and culture in social existence is considered 

in three dimensions: 1) as a combination; 2) as integration; 3) as a reflection. The 

combination of culture and economics in the conditions of limited rationality reduces 
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to the influence of culture in economics as: 1) a source of restrictions; 2) a source of 

benefits; 3) reasons for the deviation from the model. By the way of integration there 

is the understanding of: 1) economicsas culture; 2) culture as economics. The 

authorsfollow the first approachin the dissertation research, according to which each 

economic system of society is a socio-cultural phenomenon in the fluctuating 

dynamics of being discrete processes. By the criterion of reflection, there is a so-

called “culture of economists”, which is based on the paternal project of a universal 

specialist who treats maxutility as a pattern of substantive-fractal identity in all 

conceivable spheres of human existence. 

The culture in the society’seconomic life is defined as an inherited system of 

collective identity, which appears on the basis of the achievements of mental activity 

in ways of using nature. There are two conceptsonusing nature and man’splace in 

these processes, and they determine the type of cultural mentality: sensual and 

ideation culture. A sensual culture is an orderly system of thinking that carries 

narratives of meanings, formed by the internal experience of sensory impressions of 

the visible external world. The axiology of a sensual culture is based on the 

“monetary mode of thinking”– a utilitarian narrative of the expression of something 

seen or recognized in the monetary equivalent, where anything can be redeemed. The 

paradigm project of a sensual culture is “laissez faire”–a perfect form of socio-

economic order, in which the maximization of individual utility through intermediate 

transactions is the most effective. This project has a generalized name: the market 

economic system. The praxeological pattern of sensual cultural mentality is the 

project of maxutility –the impersonal integral image of a perfect egoist, maximizing 

individual utility in the form of monetary rewards by rationally meaningful action 

through the productive specialization or services provision. 

It is made clear that the analysis of the interaction of culture and economics is 

impossible without the application of an interdisciplinary approach. Since culture is a 

continuum of texted meanings retransmitted in historical time for the reproduction of 

qualitative modalities of being in paternal practices, culture synergetics brings 

economic systemology into the sphere of the Anthropic principle of the substantiation 
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of Genesis. Economics turns into a fundamental science of substantiation of not only 

causation of existencefacts as quantitative states of material well-being, but also 

possibilities, determined by higher expediency on the basis of knowledge about ideal 

algorithms of the manifestationofthe displayof the conceivable-desired as the 

inevitably-expected. Economics in a socio-cultural context evolves into a science 

about the matrix of a possible society in nature, not only in limited-utilitarian sense, 

but also in holotropic-affective. The discrete sense of the subject of economics 

evolves from the maxutility narrative to the understanding of man not only as a 

consumer and a snapper, but as an associate, a transformer of cosmic energy, 

especially solar energy in the biosphere photosynthesis, which increases the 

planet’senergy budget by doing useful work. 

The conducted analysis of the study of the interaction of economics and 

culture in the modern economic theory has made it possible to find out that the issue 

of developing methodological principles of culture influence on the course of 

economic transformations, first of all –the post-socialist transitional economic system 

of Ukraine (which remains such not in form but in essence), involves a combination 

ofa semiotic approach with a historical method. Among the studies of domestic and 

foreign economists-theoreticians there are practically no meta-systemic 

interpretations of culture in economics, which would concern both ontology and 

epistemology, and axiology, and praxeology of the cultural and historical formation 

of economic systems, which would significantly minimize the dominance of 

destructive externalities that accompany economic transformations in the form of 

entropic “poverty traps ”, “resource curse”, “capital mysteries”, “deaf angles”, etc. It 

is not enough to say that culture in economics“matters”; it must be proved that its role 

in shaping the welfare is decisive, which determined the choice of the issueand the 

definition of the purpose of the dissertation research. 

It is found that long ignoring of the specifics of the cultural environments of 

economic activity by the economic science and focusing on a single unifying 

principle of rational maxutility was a significant theoretical limitationboth of the 

comparative analysis of economic systems and the invention of optimal in terms of 
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efficiency and complementary in terms of integrity, joint action, innovation models of 

economic transformations. In most cases, life denied the conclusions of economix 

oracles, putting forward unpredictable externalities generated mainly by culture. In 

the dissertation, culture is interpreted as an implicit sense of rational thinking. 

Cultural mentality prevails in the conditions of limited rationality, where the choice is 

often axiologically narrated with elements of attractiveness, rather than refined greed. 

Theoretical studies on socio-cultural implications of economic systems and cultural 

narratives of economic transformations acquire unconditional relevance and 

empirical significance, especially in the face of challenges for the economies of 

transitional societies. 

The following tasks are solved in the dissertation: the negentropic nature of 

the attractive conditionality of paternal configurations of management practiceis 

demonstrated; the quadratic nature of the attractiveness of trialectic paternal 

configurations in bipolar attractive continuums of the socio-cultural dynamics of 

transitional economic systems is explained; the essentially-ontological nature of the 

source of the value of innovative and informational benefits of the noo-economy of 

ideation culture is discovered; the chances of becoming cognitariat as a meritocratic 

class of the society of the noo-economy of ideation culture and showing Ukraine’s 

prospects in these processes are grounded; from the standpoint of socio-cultural 

dynamics, the paradigm of a physical economy is presented as a project of the 

proactive development of the noo-economy of Ukraine’s ideation culture. 

The cultural algorithm of economic activity constituting, which involves the 

transformation of the paradigmatic development project into a paternal reproduction 

project, is determined. Each paradigmatic project is attractive; it contains the image 

of the world, the idea of a desirable reality, which is comprehended in a 

praxiologically equivalential or multifinal synergistic manner. The attractiveness of a 

paternal project determines a paradigmatic project. The identification of an attractor 

is the purpose of system analysis, which is achieved by using a cognitive approach, 

i.e., understanding the root cause, the answer to the question “Why?” The cognitive 

approach to the knowledge of reality includes the axiological-ontological narrative of 
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the state of consciousness of purposeful subjects of the community with coordinated 

interests, which are the result of the holotropy of the state of cognitarians’ 

consciousness. The cultural patterns of the reproduction of economic reality are 

structurally a triad configuration: the α-pattern is mainly a creator of the idea of a 

new, improved economic reality, Schumpeterian insider of “new combinations”; the 

β-pattern is the subject that provides the implementation of the idea to the practice by 

proposing an energy basis for updating, for example, lending to innovative projects; 

the γ-pattern is a subject responsible for the function of providing the system’s 

homeostatic state, the ultimate goal implementer – a market transaction and income 

provision. The predetermining core of a paradigmatic project of the 

economy’sinnovative development is an axiological narrative–a way of 

understanding the truth, a set of assessments of the meaning of being and the 

appropriateness of a particular style of life. In order for the economic system to 

evolve, the noumenal space should be poly-attractive, at least – bi-attractive, for the 

possibility of energy overflow. The modern economic mainstream is an axiological 

relativism, drawn into a utilitarian paradigmatic project and a rationalist paternal 

project. Axiological relativism provokes the discreteness of thinking, denies the 

substantiality of the beginnings and closes the potential of reflexivity in the 

conditions of the sensual world in the direction of maximizing pleasure. The 

absolutism of the rationalistic pattern of economic behavior is based on the 

“endowment effect” and “hindsight error”. Having chosen the subject of economics 

in the field of catalaxia, the mainstream has established the homeostatic pattern as an 

organizational one, the economic environment –fundamentally discrete, and the 

economic analysis has reduced the space of static efficiency, where the entropic 

externalities in the economic practice cannot be explained theoretically and have to 

be ignored. 

The phase transitions of the discrete wave of asensory culturecyclewhich 

proceeds: 1) as active sensory mentality; 2) as passive; 3) as cynical. Each type of 

mentality operates with different axiological assessments of needs and goals, goals 

and means, being and consciousness, power and knowledge, and also has a different 
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energy budget to ensure paternal practices of reproduction of the individual and 

society. Urgic-active sensory cultural mentality is a type of Schumpeterian insider of 

“new combinations”, which seeks through the innovative experiment to modify the 

environment for deeper maximum satisfaction of the utilitarian needs of the 

realization of power and control over an empirical, material, sensual reality. If active 

sensory cultural mentality is based on a narrative of the environment assimilation 

through technogenic invention, passive sensory mentality is endowed with an 

adaptive potential of the response to external challenges, the volitional impulse of its 

passionarity is homeostatic– static self-reproduction in passive sensory pleasure. 

Cynical sensory mentality uses the narrative of ideation culture as a simulacrum to 

justify its own sensuality. The economic thinking of the modern era is generated by 

the axiology of sensual culture. 

The structure of the fluctuation algorithm of the socio-cultural dynamics of 

economic systems is defined: axiological narrative → paradigmatic project → 

praxeological pattern → homeostatic pattern → simulacrum → entropy (“the 

kingdom of quantity”) → alternative paradigmatic project (“sign of time”) on the 

basis of innovative interpretation of axiological meanings of a new quality of being. 

In the economy of sensual culture: axiological narrative (applied ethics of monetary 

benefit) → paradigmatic project (insider’s new combinations) → praxeological 

pattern (diffusion of innovations) → homeostatic pattern (Pareto optimum) → 

simulacrum (financially usurious capital in the status of an organizational pattern) → 

entropy (“welfare for the chosen” at the cost of “poverty traps” and “resource curse”) 

→ alternative paradigmatic project (the formation of cognitariat as a carrier and 

producer of the meaning of an ideation type of consciousness and intelligible method 

of producing an intellectual product) → praxeological pattern of the economy of an 

ideation type of culture. 

It is found out that the ideation type of cultural mentality in the status of a 

dominant culture pattern setting the parameters of the reproductive activity of society, 

will replace the sensual culture, whose patterns have degenerated into entropic 

simulacrums. The first half of the 21st century will be that bifurcation lag of the 
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substitution of socio-cultural types from sensual to ideation state. The geopolitical 

periphery of Ukraine and its purely immanent factor– a regeneration phase of 

ethnogenesis, which will act as anoutline of amplifying feedback, will place Ukraine 

at the epicenter of the fluctuation processes of the formation of an ideation culture. 

This means that modern Ukrainians will be involved as the first rethinkers of 

axiological meanings, the first authors of alternative paradigmatic and innovative 

projects of socio-economic development, and the first implementers of paternal 

practices in the newly-established world of the noo-economy of ideation culture. 

The main provisions shaping the scientific novelty of the study are the 

following ones: for the first time, the socio-cultural factors of economic development 

are systematized into a trialectic structure: axiological narrative → paradigmatic 

project → praxeological pattern; the entropic algorithm of dissipativeness of the 

praxeological acts of economic activity is substantiated: organizational pattern → 

pattern amplifier → homeostatic pattern (Pareto optimum, where profit is not made, 

and the simulacrum of “architecture choice”, pornoglamor, etc., is a prerequisite for 

profitability); the quadratic (micro, meso-, macro, and mega-level) structure of the 

attractiveness of economic systems in bipolar continuums of the trialectic 

configurations of economic existence is proposed; the idea of essentiality, not 

substantiality of the source of the value of an information product of intellectual 

production in the conditions of the noo-economy of ideation culture is put forward; 

the hypothesis of the future-synergetic project of the proactive development of the 

Ukrainian economy on the principles of a physical economy and the formation of 

cognitariat as a meritocratic class of the society of the noo-economy of ideation 

culture is offered. 

The following issues are improved:the analysis of ontological sources of the 

entropy of economic systems’patterns; the trialectic approach of paternal 

configurations in the bipolar attractive continuum of the socio-cultural dynamics of 

economic systems; the cognitive dimension of the theory of the value of intellectual 

production of innovative and information benefits in the conditions of socio-cultural 

fluctuations of post-industrial economical systems; the analysis of the historical 
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recurrence of the formation of inclusive economic institutions on the basis of a 

gematric approach of constituting the cognitive resources of the noo-economy of 

ideation culture; understanding of the role and significance of the paradigm of a 

physical economy as a project of the proactive development of Ukraine’s national 

economic system in the context of socio-cultural fluctuations; understanding of the 

prospects of development of Ukraine’s national economic system on the basis of the 

analysis of the quadratic attractive continuum of the trialectic configurations of the 

socio-cultural dynamics of economic systems. 

The theory of the socio-cultural dynamics of economic systems; the theory of 

historiosophy of projectionism of the formation and development of transitional 

economic systems; the socio-cultural dimension of a physical saving; the cognitive 

science of a physical economy; the trialectic approach of the paternal configurations 

of economic dynamics in the bifurcation-dissipative mode of economic 

systems’functioning and development; the hypothesis about the essential nature of 

the source of the value of intellectual production innovative wealth; the theory of 

noumenal-affective conditionality of the cyclic dynamics of economic systems; the 

theory of institutional complementarity of economic systems; the socio-cultural 

approach to the analysis of the strategy of economic transformations; the scientific 

and methodological approaches of the directions of the development of Ukraine’s 

national economic system in the social space and historical time arefurther 

developed. 

The practical significance is determined by the development of the 

recommendations on the activities of state authorities in implementing the economic 

policy of macroeconomic regulation on the basis of the influence of the factors of 

socio-cultural dynamics of the national economy’sfunctioning. The theoretical 

statements of the dissertation research can be taken into account when developing a 

draft program of the strategy of the socio-economic development of 

Ukraine’snational economy by the National Institute for Strategic Studies. 
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Тривале ігнорування економічною 

наукою специфіки культурних середовищ економічної діяльності та 

зосередження на єдиному уніфікуючому принципі раціонального maxutility, 

було суттєвим теоретичним обмеженням як порівняльного аналізу економічних 

систем, так і винайдення оптимальних у сенсі ефективності та 

комплементарних у сенсі інтегральності, спільної дії, інноваційних моделей 

економічних трансформацій.У більшості випадків життя заперечувало 

висновки оракулів економікса, висуваючи непередбачувані екстерналії, 

генеровані переважно культурою. І навіть мімезис інститутів, котрі дали 

успішний досвід добробуту в одних країнах, зависали як симулякри у 

патернальних практиках економічного реформування в інших країнах. Поволі 

приходило розуміння, що успіх реформ можливий там, де наративи maxutility 

вписуються в архетип національної культури, де існує комплементарність 

аксіологічних сенсів об’єкта мімезису та суб’єкта трансформацій –економісти 

заговорили про зумовлюючу роль культури.  

Сьогодні вже недостатньо стверджувати про екуменізм 

англосаксонського соціокультурного патерна утилітарного гомоекономікоса, 

який зважує альтернативи максимізації вигоди в умовах цілковитої 

поінформованості завдяки сигнатурі цін вільного, відкритого та прозорого 

ринку як універсальну мімезистну модель – єдиноможливий прообраз людини 

для кожної країни перехідної економіки, що має гарантувати успіх реформ і 

зростання добробуту. Чи не найвпливовішим ресурсом розвитку у 

праксеологічних практиках виступає саме культура, яка і є імпліцитним змістом 

раціональності мислення, адже (як стверджують представники поведінкової 

економіки) можна раціонально максимізувати корисність в умовах 

альтернативних праксеологічних актів, вважаючи при цьому контрагента 

дурнем. Культурна ментальність зумовлює перевагу в умовах обмеженої 

раціональності, де вибір часто аксіологічно наративований із елементами 

атрактивності, а не рафінованої жадоби. Теоретичні дослідження про 
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соціокультурні імплікації  економічних систем та культурні наративи 

економічних трансформацій набувають безумовної актуальності та емпіричної 

значущості, особливо в умовах викликів для економік перехідних суспільств.  

Про роль культури в економіці говорили і писали давно. Про культуру 

як нормативний стандарт економічної поведінки писали ще просвітителі та 

класики політичної економії. Про культуру економіки і культуру економістів 

писали і пишуть: С. Айзенштад, Б. Балас, Л. Вальрас, Дж. Генріх, Б. Геррман, 

С. Гьоттер, П. Дімаджо, Ф. Еджуорт, Г. Кларк, Р. Коуз, Дж. Коулмен, Е. Крю-

гер, Д. Лал, І. Літл, Д. Макмалелланд, К. Менґер, М. Неш, Д. Норт, В. Парето, 

Л. Роббінс, В. Ростоу, Р. Фернандес, Дж. Ходжсон, Б. Хоузліц. Есенціалістсько-

культурну інтерпретацію національної економіки сповідували представники 

німецької історичної школи: М. Вебер,Б. Гільдебрандт, В. Зомбарт, К. Кніс,    

Ф. Ліст, В. Рошер, Ґ. Шмоллер, О. Шпенґлер. Економічні процеси як культурні 

явища трактували: Е. Баттерворс, К. Ґірц, К. Кантор,Н. Луман, Р. Мертон,        

Т. Парсонс, К. Поланьї, П. Сорокін. Взаємовплив культури і економіки серед 

вітчизняних вчених досліджували: В. Базилевич, Г. Башнянин, М. Ведмедєв, 

Б. Гаврилишин, А. Гальчинський, Н. Гражевська, С. Дацюк, В. Дубровський,    

В Єлейко, М. Згуровський, О. Злупко, В. Ільїн, Ю. Канигін, Р. Кісь, О. Макара,    

Л. Мельник, Б. Мізюк, О. Опанасюк, Г. Почепцов, М. Руденко, Ю. Сафонов,    

А. Свідзинський, М. Сенченко, О. Скаленко, О. Соскін, А. Філіпенко, В. Фо-

мішина, А. Чухно, В. Шейко, М. Юрій.  

Попри широкий спектр дослідження взаємовпливу економіки та 

культури все ж залишається відкритим питання розробки методологічних 

принципів впливу культури на хід економічних трансформацій, передусім – 

постсоціалістичної економічної системи України, що передбачає поєднання 

семіотичного підходу з історичним методом. Серед досліджень зазначених 

вітчизняних і зарубіжних економістів-теоретиків практично не зустрічається 

метасистемні інтерпретації культури в економіці, які б стосувалися і онтології, і 

гносеології, і аксіології, і праксеології культурно-історичного становлення 

економічних систем, що суттєво мінімізувало б засилля деструктивних 
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екстерналій. Вже недостатньо говорити, що культура в економіці «має 

значення», слід довести, що її роль у становленні форми добробуту – 

визначальна, що й зумовило вибір теми та визначення мети дисертаційного 

дослідження.  

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

Дисертаційна робота виконана відповідно до планів науково-дослідних робіт 

Львівського торговельно-економічного університету в межах науково-

дослідних тем: «Проблеми функціонування та розвитку економічних систем» 

(номер державної реєстрації 0111U008260), де системологічну складову 

економічної теорії доповнено культурологічними вимірами економічного 

розвитку та економічної транзиції; «Трансформація економічного розвитку за 

умов глобалізації» (номер державної реєстрації 0118U000032), де перспективи 

розвитку перехідних економічних систем в умовах глобальних викликів 

узалежнено від атрактивних джерел національної культури; «Проблеми 

метрологічного аналізу економічних систем» (номер державної реєстрації 

0111U008262), де обумовлено онтологічний характер джерела вартості 

інформаційно-інноваційних благ, а також негентропійні тенденції траєкторії 

циклу економічної динаміки пов’язано з діяльністю організаційного патерна, 

що формується на основі інсайдерства «нових комбінацій»; «Проблеми 

трансформації кооперативних систем за умов ринкової транзиції» (номер 

державної реєстрації 0111U008261), де з’ясовано нові способи і форми 

інституціоналізації синергії волі мультиінтелектуальних економічних систем в 

інтегральних континуумах культурної ідентичності; «Структурні моделі і 

механізми інвестиційно-інноваційного розвитку суб’єктів підприємництва в 

сфері торгівлі і послуг» (номер державної реєстрації 0116U006452), де 

запропоновано негентропійний алгоритм можливостей отекстовування 

онтологічних сенсів інноваційного виробництва в умовах становлення 

нооекономіки ідеаційної культури на мікроекономічному рівні базових 

патернальних бізнес-тріад, наративованих атракторами мезо- та макрорівнів; 

«Теоретико-методологічне забезпечення розвитку і функціонування сфери 
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товарного обігу України» (номер державної реєстрації 0116U006451), де 

висунуто гіпотезу, що рушійною силою каталактичних модифікацій економіки 

України в умовах соціокультурних флуктуацій та становлення ідеаційного типу 

культурної ментальності виступить когнітарій-інсайдер «нових комбінацій» як 

на рівні NВІС-техноконвергенцій, так і на рівні інтелігібельного виробництва 

інформаційних продуктів.   

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є теоретико-

методологічне обґрунтування впливу культурних чинників на розвиток 

економічних систем у трансформаційний період та пропозиція практичних 

рекомендацій сприяння становленню рушійних сил розвитку соціокультурних 

економічних систем.  

Для досягнення мети в дисертаційній роботі поставлені і вирішені такі 

завдання: 

– з ясувати методологічні основи системного аналізу економічних 

систем та визначити роль  соціокультурної сфери в розвитку національної 

економіки; 

– дати характеристику історичної еволюції ціннісної моделі розвитку 

національної економіки з позицій впливу на неї соціокультурної сфери; 

– визначити культуру як середовище розвитку економічних систем та 

проаналізувати динаміку соціокультурних коливань та циклів в економічному 

розвитку; 

– з ясувати вплив зміни парадигми соціально-культурного розвитку на 

формування нового типу економіки; 

– дослідити вплив економічного мислення та культури на формування 

нооекономіки; 

– проаналізувати процесс зміни природи та структури вартості в умовах 

формування нового типу соціокультурних економічних систем;  

– здійснити типологізацію факторів розвитку нооекономіки на основі 

трисистемної моделі функціонування економічних систем в умовах 

соціокультурної динаміки; 
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– здійснити систематизацію та типологізацію інтелектуально-

когнітивних чинників розвитку соціокультурних та економічних систем 

загалом; 

– здійснити економетричний аналіз фінансових і соціокультурних 

чинників розвитку національної економіки; 

– проаналізувати вплив соціокультурного сектора в розрізі його окремих 

індикаторів на економічний розвиток України; 

– з ясувати вплив фізикоекономічних чинників на трансформацію 

економічних систем і національної економіки загалом під впливом зміни 

соціокультурної динаміки; 

– визначити основні параметри ментальної моделі трансформації 

економічних систем за умов активізації культурного потенціалу.  

Об’єктом дослідження є процеси розвитку і трансформації національної 

економіки під впливом соціокультурних чинників. 

Предметом дослідженняє теоретико-методологічні засади та прикладні 

аспекти впливу соціокультурних чинників на характер розвитку національної 

економіки у період трансформаційних змін.  

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційної роботи є 

фундаментальні положення загальної та спеціальної теорії систем, мікро- та 

макроекономічного аналізу, ринкові підходи та моделі розвитку економіки та 

інші фундаментальні положення економічної теорії. Для досягнення 

поставленої мети і вирішення визначених завдань у дисертаційній роботі 

використано такі методи дослідження: системний підхід – для з’ясування 

природи та здійснення структуризації, систематизації та типологізації 

соціокультурних систем; синергетичний підхід – при визначенні впливу 

соціокультурних систем на розвиток економічних систем та національної 

економіки загалом; аксіологічний підхід – при здійсненні оцінки 

результативності впливу соціокультурних систем на економічний розвиток; 

економетричний метод – при аналізі динаміки соціокультурних систем, їх 

прогнозування та пливу на економічний розвиток; кліометричний підхід – для 
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дослідження процесу історичного розвитку соціокультурних систем та його 

кількісного відображення в історичному контексті. 

Iнфoрмaцiйну бaзу дoслiдження склали матеріали Державної служби 

статистики України, офіційні публікації міжнародних організацій, наукові 

статті та монографії вітчизняних та зарубіжних вчених, Інтернет-ресурси. 

Ступінь наукової обґрунтованості запропонованих автором рішень, 

висновків, рекомендацій.Теоретичні положення дисертації обґрунтовані шляхом 

вивчення та узагальнення наукових поглядів провідних вітчизняних і зарубіжних 

вчених у сфері формування та розвитку соціокультурних економічних систем й 

вироблення дисертантом власної наукової позиції.Обґрунтованість наукових 

положень, висновків і рекомендацій дисертації підтверджується коректним 

використанням методів наукових досліджень та матеріалів проведених 

досліджень. 

Наукова новизна одержаних результатів пoлягaє в наступному: на 

основі системного аналізу соціокультурних систем, їх динаміки і трансформації 

з’ясовано їх вплив на розвиток економічних систем і національної економіки 

загалом з метою розробки рекомендацій щодо вдосконалення концептуальної 

моделі соціокультурного розвитку національної економіки. Основні положення 

дисертації, які мають наукову новизну і виносяться на захист, полягають у 

наступному:  

вперше: 

 визначено методологічні засади розробки державної концепції 

соціально-економічного розвитку національної економіки під впливом 

соціокультурних чинників, зокрема під впливом фаз циклу домінуючого типу 

культури, ціннісні виміри якої визначають інституціональну комплементарність 

економічних відносин між суб’єктами господарювання на мікроекономічному 

рівні та агрегованими структурами домогоподарств, підприємництва і держави 

на макрорівні. Системність цього підходу забезпечує комплексність процесів 

управління фундаментальними дослідженнями синергетичності 

трансформаційних змін національної економіки, зокрема розробками науково-
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технічних ідей, гуманітарно-прикладних ідей, повноцінного використання 

потенціалу робочої сили у виробничій структурі національної економіки, 

передусім у сфері інноваційно-когнітивного виробництва та у забезпеченні 

сукупного попиту як з боку суспільства, так і з боку держави на креативно-

інтелектуальний продукт інтелектуального сектора виробництва національної 

економіки; 

 науково обґрунтовано теоретико-методологічні та прикладні 

положення формування і реалізації інституціонального алгоритму забезпечення 

виробництва та відтворення інтелектуально-когнітивних ресурсів розвитку 

національної економіки під впливом факторів соціокультурної динаміки, 

зокрема становлення вітчизняного варіанту нооекономіки як патернального 

проекту ідеаційного типу культурної ментальності; запропоновано 

тріалектичну структуру інституціонального алгоритму економічної взаємодії 

суб’єктів господарювання у біполярних середовищах соціокультурної динаміки 

чотирирівневої структурної моделі функціонування і розвитку нооекономіки; 

 розроблено концептуальний підхід становлення національного типу 

нооекономіки як результату соціокультурної динаміки і утвердження 

ідеаційного типу культури як домінуючого, що відповідає способу екзистенції 

усвідомлення сенсів соціально-економічного буття української ментальності, а 

також розуміння нової парадигми субстанції вартості інтелектуально-

когнітивних благ на засадах фізичної економії Подолинського-Руденка; 

удосконалено: 

 концептуальний підхід поняття «соціокультурна економічна система» 

як трисистемної моделі розвитку економічної системи під впливом зміни 

соціокультурного середовища та впливом циклічних коливань соціокультурної 

сфери на розвиток національної економіки, зокрема когнітивного виробництва 

інформаційних благ та інноваційного виробництва як технічного (біо-нано-

технологічного), так і гуманітарного знання на основі аксіологічно-ціннісних 

уявлень праксеологічних сенсів економічної діяльності в умовах 

соціокультурних флуктуацій національної економіки; 
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 методологічні підходи аналізу синергетичної моделі економіки нового 

типу з позицій впливу на неї соціокультурного середовища, зокрема 

систематизовано чинники формування, розвитку та функціонування 

нооекономіки у контексті зміни соціокультурної динаміки, передусім – 

перспективи становлення ідеаційного типу культури, що мінімізує 

соціоентропію у сфері обмеженої раціональності та опортуністичної поведінки 

у середовищі формальних та неформальних інститутів; вдосконалена 

синергетична модель економіки нового типу з позицій впливу на неї 

соціокультурного середовища; 

 теоретико-прикладні моделі інституційного забезпечення соціально-

економічного відтворення інтелектуально-когнітивних чинників розвитку 

соціокультурної сфери національної економіки, зокрема впливу ідеаційного 

мислення на формування антропогенно вимірного типу нооекономіки в 

екзистенціальній визначеності праксеологічних сенсів економічного буття, 

передусім в ессенціальному розумінні джерела вартості когнітивно-ідеаційного 

продукту, міновою вартістю якого виступає онтологічна новизна 

інформаційного блага, а тріалектична структура символічного обміну доповнює 

собою ринковий механізм; синергетико-еніологічно систематизовані і 

типологізовані інтелектуально-когнітивні чинники розвитку соціокультурної 

сфери та національної економіки загалом; 

 структуру індикаторів впливу соціокультурного сектора на 

економічний розвиток України в умовах не статичної, а динаміко-біфуркаційної 

моделі соціокультурних трансформацій, зокрема аксіологічних моделей 

ідеаційної культурної ментальності як активізаторів економічних мотивацій 

інноваційного розвитку в умовах ентропійних патернів інституціональної 

акомплементарності мікро- та макроекономічних рівнів функціонування 

національної економіки України; вдосконалені аксіологічно-ціннісні моделі 

трансформації економічних систем під впливом зміни соціокультурного 

середовища; 

отримали подальший розвиток: 
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 методологічні підходи структуризації кліометричних моделей 

розвитку економічних систем в умовах соціокультурної динаміки, що 

забезпечує формування принципів державного регулювання національної 

економіки із врахуванням рекурентності історичної дійсності і сучасності на 

основі аксіологічної релевантності фаз циклу домінуючого типу культури та 

існуючої інфраструктури національної економіки;наукове обґрунтування 

особливостей формування державної політики активізації становлення 

інтелектуально-когнітивного капіталу національного варіанту нооекономіки на 

основі поєднання теоретичних принципів фізичної економії Подолинського-

Руденка із особливостями соціокультурної динаміки у сучасній Україні, 

зокрема – становлення ідеаційного типу культурної ментальності і формуванні 

на основі цього синтезу особливого антропогенного ресурсу 

випереджувального розвитку економіки України та меритократичного класу 

вітчизняного суспільства – когнітаріату; 

 теоретико-методологічні елементи економетричного аналізу 

соціокультурної сфери національної економіки з позицій впливу на неї 

соціокультурних чинників, що дало змогу будувати рівняння трендів та 

обчислювати прогнозні значення та їх оцінки для номінального ВВП України 

x1, реального ВВП України (у цінах попереднього року) х2, національного 

доходу України х3, витрат на культуру і мистецтво х4, витрат на освіту по 

Україні х5, витрат на виконання наукових досліджень та розробок по Україні х6, 

кількість відвідувачів музеїв, театрів, концертів, кінотеатрів по Україні х7, 

середньомісячної заробітної плати по Україні х8 і витратомісткості відвідування 

музеїв, театрів, концертів, кіносеансів на одну особу по Україні х9, а також 

будувати лінійні парні та множинні рівняння регресії залежності номінального 

ВВП України x1, реального ВВП України (у цінах попереднього року) х2, 

національного доходу України х3, витрат на культуру і мистецтво х4, витрат на 

освіту по Україні х5, витрат на виконання наукових досліджень та розробок по 

Україні х6та інших; 
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 класифікація та методичний підхід дослідження впливу 

соціокультурних факторів на економічний розвиток України, відображений 

структурою індикаторів ЮНЕСКО у семи сферах впливу культури на 

економічний розвиток: власне економічної сфери; освітньої сфери; сфери 

управління; сфери соціальної участі; гендерної сфери; сфери комунікації; сфери 

культурної спадщини. Міра впливу кожного із 22 індикаторів зумовлюється не 

лише економічним становищем суспільства, а домінуючим типом культурної 

ментальності, який особливо проявляється як синергетико-футуристичний 

ресурс розвитку національної економіки України у формі індикатора розвитку 

культурно-креативних індустрій в режимі ідеаційної культури, що зумовлює 

особливості становлення нооекономіки в Україні та формування когнітаріату як 

ноуменального ресурсу реалізації моделі випереджувального розвитку в 

сучасних умовах; 

 концептуальний підхід до визначення перспективних напрямків 

розвитку національної економіки в межах економіко-культурологічної моделі 

розуміння економічної системи як соціокультурного феномена доцільних 

сенсів максимізації корисності на основі інтелігібельних текстів когнітивного 

виробництва, що еволюціонує під впливом зміни фаз соціокультурної динаміки 

між біполярними полюсами чуттєвої та ідеаційної культури на основі 

активізації в умовах економічної дійсності тріалектичного інституційного 

алгоритму економічного розвитку суспільства: аксіологічний наратив – 

парадигмальний проект – праксеологічний патерн. 

Практичне значення одержаних результатів. Наукові положення, 

висновки та рекомендації автора дисертації були використані у роботі органів 

державної влади, зокрема Центральною спілкою споживчих товариств 

Українипри розробці подальшого соціально-культурного розвитку споживчої 

кооперації на період до 2020 року (довідка № 171/13 від 26.12.2018 р.). 

Закарпатською обласною державною адміністрацією управління молоді та 

спорту при розробці і впровадженні спортивних та соціокультурних проектів 

розвитку регіону (довідка № 91-15/661 від 28.09.2018 р.). Регіональним 
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філіалом Національного інституту стратегічних досліджень у місті Львові були 

використані теоретико-методологічні положення та висновки  результатів 

дисертаційного дослідження при розробці проекту програми стратегії 

соціально-економічного розвитку національної економіки України на період із 

2015 по 2025 рр., зокрема відображено місце і роль культури у програмі за 

зазначений період (довідка №1/49 від 16.10.2018 р.). Впроваджено результати 

дисертаційного дослідження у наукову діяльність при розробці методик 

визначення ефективності функціонування національної економіки України у 

Львівському торговельно-економічному університеті (довідка № 681/01-1.08 від 

22.10.2018 р.). Теоретико-методологічні та прикладні результати дисертаційної 

роботи використані у навчальному процесі Львівського торговельно-

економічного університету при розробці методичного забезпечення з 

навчальних дисциплін: «Економічна теорія», «Політична економія», 

«Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Історія економіки та економічної 

думки», «Сучасні економічні теорії», «Сучасні економічні теорії глобальних 

систем», «Регіональна економіка», «Глобальна економіка», «Національна 

економіка», «Стратегія підприємства» (довідка № 682/01-1.08 від 22.10.2018 р.). 

Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати та положення 

наукової новизни, що наведені у дисертації і виносяться на захист, отримані 

автором особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в роботі 

використано лише ті ідеї і положення, котрі є результатами власних розробок 

здобувача. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної 

роботи пройшли апробацію на 23 міжнародних наукових та науково-

практичних конференціях, зокремашістнадцять міжнародних: «Духовне 

відродження – основа стратегії сталого розвитку України» (м. Львів, 1999p.), 

«Еволюція  економічного  розвитку  та  економічних  теорій (проблеми  

дослідження та викладання)» (м. Київ, 2000 р.), «Учення Сергія Подолинського 

і цивілізаційна еколого-економічна перспектива» (м. Київ, 2001 р.), 

«Економічна теорія: сучасні проблеми розвитку сфери товарного обігу» (м. 
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Київ, 2002 р.),«Матеріали міжнародного семінару Нова економіка і вища 

освіта» (м. Донецьк, 2003 р.), «Вплив ринку і державного регулювання на 

розвиток фінансово-кредитної системи України» (м. Харків, 2003 р.), «Ринкова 

трансформація економіки України: теорія, практика, перспективи» (м. Львів, 

2003), «“Науковий потенціал світу 2004”» (м. Дніпропетровськ, 2004), 

«Інформаційні технології в сучасній економіці, менеджменті та освіті» 

(м. Львів, 2005 р.), «Динаміка наукових досліджень ´2005» 

(м.  Дніпропетровськ, 2005 р.), «Духовність  як  основа  сталого  розвитку  

сучасного  українського  суспільства  соціокультурний, релігійний, еколого-

економічний і мистецький аспекти» (м. Львів, 2008 р.),«Формування нового 

світогляду як основа стратегії сталого розвитку» (м. Львів, 2013 р.), 

«Підготовка фахівців для сталого розвитку: досвід, проблеми, перспективи» 

(м. Львів, 2014 р.), «Глобалізаційні процеси в розвитку національних економік» 

(м. Тернопіль, 2016 р.), «Стратегічні пріоритети розвитку внутрішньої торгівлі 

України на інноваційних засадах» (м. Львів, 2017 р.), «Фінансово-економічний 

розвиток України в умовах трансформаційних перетворень» (м. Львів, 2019 р.); 

та вісім всеукраїнських: «Економічні проблеми ринкової трансформації 

України» (м. Львів, 2002 р.), «Українська культура та ментальність: 

самобутність в умовах глобалізації» (м. Сімферополь, 2011 р.), «Наукова 

спадщина професора Злупка С. М. у світлі формування сучасної парадигми 

економічної науки в Україні» (м. Львів, 2011 р.), «Україна: Схід-Захід – 

проблеми сталого розвитку» (м. Львів, 2011 р.), «Фінансово-економічний 

розвиток України в умовах глобалізаційно-інтеграційних процесів» (м. Львів, 

2014 р.), «Фінансово-економічний розвиток України в умовах 

трансформаційних перетворень» (м. Львів, 2015 р.), «Фінансово-економічний  

розвиток України в умовах глобалізаційно-інтеграційних процесів» (м. Львів, 

2017 р.), «Проблеми та перспективи розвитку економіки України в умовах 

глобалізації» (м. Львів, 2017 р.).  

Публікації. Основні наукові положення та результати дисертації 

опубліковано у 79 наукових працях: з них 3 одноосібні монографії, 6 публікацій 
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в колективних монографіях, 22 статті у наукових фахових виданнях (з яких 5 – 

у виданнях, внесених до міжнародних наукометричних баз), 32 публікації за 

матеріалами конференцій, 16 публікацій в інших виданнях. Загальний осяг 

публікацій, що належить автору, складає 328,814 друк. арк., з яких особисто 

автору належить 190,42 друк. арк.  

Структура і обсяг дисертації. Дисертація загальним обсягом 

557сторінка друкованого тексту (основного – 502сторінки) складається із 

вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел з 689 

найменувань на 66 сторінках, 21 додатку на 54 сторінках. Основний текст 

роботи містить 9 таблиць, 18 рисунків. 
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РОЗДІЛ 1. 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

1.1. Методологічні основи системного аналізу економічних систем та 

їх соціокультурної сфери 

 

Визначальною властивістю існування усіх живих систем є 

самоорганізація. Кожна система еволюціонує ніби у заздалегідь визначеному 

порядку згідно кимось встановленого взірця. Ці взірці, незалежно від того 

усвідомлюються вони суб’єктами пізнання чи ні, акумулюють у собі мету і 

доцільність руху системи. Якщо взаємозв’язок між причинністю і доцільністю 

станів системи не простежується, то ведуть мову про спонтанний порядок. Але 

немає (і не може бути) такого порядку, який би не був конституйований ідеєю. 

Якщо у послідовних станах розвитку системи простежується есенціальне 

джерело, то система атрактивна по суті. 

Атрактор являє собою систему ноуменального порядку в її ідеально-

образному варіанті, покликану до актуалізації у патернальних практиках. 

Ідентифікація атрактора є метою системного аналізу, особливо у тому випадку, 

коли доводиться мати справу із системою спонтанного порядку, де атрактор 

проявляє латентну спонукальну маніфестацію. Але кожна система атрактивно 

обумовлена, бо кожне буття спричинене словом – розпакованим свідомістю 

сенсом семантичного вакууму у вигляді тексту. 

Як система ноуменального порядку (механізм другого порядку [123]), 

кожен атрактор має свою структуру, яка являє собою тріалектичну єдність: 

аксіологічний наратив, парадигмальний проект та праксеологічний патерн. 

Аксіологічний наратив – це спосіб світорозуміння, у якому конституйована 

цінністю воля до життя утверджує індивідуальний модус буття 

субстанціонального діяча. Буття і цінність синтезуються у совісті як воля до 

добра та у свідомості як воля до істини. Цінність сублімує волю у пошуку 

істини та формує холотропний стан свідомості – розуміння всезагальної єдності 
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буття на основі абсолютної ідеї та єдиного метафізичного принципу 

актуалізації кожної модальності буття. Через цінність виявляють себе атрибути 

сущого та модуси субстанції, покликані до буття, на основі чого формуються 

цінності праксеологічних цілей, які стають предметами волі у засобах 

цілепокладання. Аксіологічний наратив виступає ядром, що вібрує 

спонукальними імпульсами мотивацій цілепокладання волі, а отже, зумовлює 

організацію як парадигмального проекту (інформаційної програми розвитку), 

так і патернального проекту (інформаційної програми відтворення).  

Субстанціональний діяч інтелігібельно розпаковує спресовані сенси 

семантичного вакууму на основі імпліцитно уприсутненої у свідомості цінності 

у формі аксіологічного наративу, що слугує фільтром свідомості 

(євангельським «гірчичним зерном» чи платонівською «вагітністю до зачаття»), 

де, за визначенням В. Налімова, «відбувається спонтанне породження 

імпульсів, які несуть творчу іскру» [375, с. 139], зумовлюючи існування 

інтерпретованих текстів у формах парадигмальних та патернальних проектів 

суспільно-економічного розвитку і відтворення, передусім, у формі соціальних 

інститутів певного економічного порядку. 

Парадигми онтологічно фрактальні, оскільки «первинні прояви Духу 

імпліцитно вміщують усю історію» [239, с. 44], що є суть холономності 

розвитку. Тому в історії, тобто в часі як формі руху матерії, постійно 

відбувається вічне повернення ніколи не повторюваного модуса індивідуальної 

актуалізації конкретного дискрета буття Єдиного Сущого. Парадигмальний 

проект, тобто висхідний імпульс процесу розвитку, розгортається, передусім, в 

інтелектуальному просторі та історичному часі як специфічна дослідницько-

світоглядна традиція, яку «не вибирають, а сприймають і засвоюють» [431, с. 

25]згідно із імпліцитно-архетиповим принципом «вагітності до зачаття» 

(Платон). Парадигма у згорнутому вигляді містить мету – усталену візію 

визначеного майбутнього, що дає силу і стимули розгортати процеси розвитку, 

перетворювати можливості у дійсність, ідеальне в опредметнене у певній 

послідовності. Метою втілення парадигмального проекту є становлення 
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патернального проекту – уречевленого у систему відносин принципу, що 

забезпечує ітеративні можливості відтворення із поправками на видозміну під 

впливом адаптаційно-асиміляційних викликів. Через діалектичну формулу 

«теза → антитеза → синтез»парадигма реалізує мету «великого повернення», 

що є суттю явища атрактивності. Парадигма і патерн передбачають наявність 

таких лігатур, де б фільтр рефлексуючої свідомості оцінював міру 

референтності частки і цілого, можливого і дійсного, фрактала і субстанції, 

вічного і дочасного, ідеального та реального як в індивідуальному бутті, так і в 

колективному співіснуванні (рис. 1.1). 

Інтегральна ідея, що слугує за взірець і стимул, будучи метою, яка в 

межах парадигми не є засобом вищої мети, визначається як атрактор – 

стабільний і бажаний стан уявлюваного гомеостазу системи, до якого вона 

прагне у векторі своєї динаміки, до якого ніби притягується наче магнітом. 

Згідно із властивим способом «притягування» атрактори поділяються на чотири 

типи: точкові, циклічні, торичні та «дивні». Точковий атрактор забезпечує 

притягування або відштовхування від певного типу дії, наприклад набутої 

внаслідок стресогенезу ментальності або дискретності культурного патерна, 

виродженого у симулякр. Циклічний атрактор являє собою коливання між 

декількома типами дії від синергії до антагонізму, причому цей видимий 

антагонізм часто є лише біполярним полюсом однієї цілісної системи, що 

доповнює свою протилежність у латентній інтегральності осягнення спільної 

мети. Типовим прикладом дії циклічного атрактора є біполярні біфуркаційні 

режими соціокультурних флуктуацій ідеаційного та чуттєвого типів культурної 

ментальності [487]. Торичний атрактор іманентний системам, яких 

цілеспрямовує ідеально-образний взірець того, чим система має стати у 

майбутньому, осягнувши цілі і здолавши виклики-екстерналії. Торичний 

атрактор містить принцип еквіфінальності, коли кінцевий бажаний стан 

досягається синергетичною множинністю шляхів і засобів. «Дивний» атрактор 

віддзеркалює поведінку соціальної системи, здатної колегіально здійснювати 

вибір засобів і цілей. 
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Запрограмована непередбачуваність складних комбінацій, що 

з’являються в часі внаслідок переконань та переваг цілеспрямованих впливових 

суб’єктів прийняття рішень, призводить до мультифінальності, коли подібні 

висхідні умови біфуркації фінішують у різні непередбачувані та непрогнозовані 

стани. Таким чином, торичний і «дивний» атрактори відображають два різні і 

протилежні способи, – еквіфінальний та мультифінальний, – осягнення 

емерджентності, де результат залежить не стільки від початкового проекту, 

скільки від процесуальних екстерналій, котрі зумовлюють монітор відхилення 

задуму і результату. Щоб збагнути принцип цілеспрямованості системи у 

векторі її атрактивності, необхідно застосувати когнітивні ресурси. Якщо 

ЕСЕНЦІАЛЬНО-НОУМЕНАЛЬНЕ ПЕРШОДЖЕРЕЛО РУХУ ТА 

ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

А Т Р А К Т О Р 
семіотико-алегоричний образ мети бажаного світу 

АКСІОЛОГІЧНИЙ НАРАТИВ  
мотивований вимір волі до життя 

ПАРАДИГМАЛЬНИЙ 
ПРОЕКТ 

логіко-ноуменальний алгоритм 
втілення цінності у бутті 

Рис. 1. Структура соціокультурної динаміки економічних 
систем 

(Джерело: розроблено автором) 
 

ПАТЕРНАЛЬНИЙ ПРОЕКТ 
інституціоналізована модель 

праксеологічного відтворення форми 
економічного порядку 

поле практичної діяльності 

ЕКСТЕРНАЛІЇ 

ПРАКСЕОЛОГІЧНИЙ ПАТЕРН  
ЕКОНОМІКИ 

ПЕРЕОЦІНКА 
СЕНСІВ 
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інформація об’являє те, що «є», знання відповідає на  запитання «як?», то 

розуміння – на питання «чому?». Тому когнітивний підхід дозволяє виявити 

джерело мотивацій вибору іншого суб’єкта, що може запобігти небажаній 

екстракції та прихованій експлуатації, зловживанню владою та корупції, а 

також може бути підставою для компромісу, договору та ітеративності. Саме 

когнітивний підхід забезпечує становлення мультиінтелектуальних 

соціокультурних систем – асоціацію ментально споріднених та синергетично 

цілеспрямованих членів, які мають спільні цілі та колегіально узгоджують 

засоби. Тобто, це система відносин, де мета кожного випливає із мети усіх. 

Вибудуваний на основі аксіологічного наративу та оформлений у 

систему засобів і цілей із розумінням мети, структури, процесуальності, 

функцій та середовища, парадигмальний проект має своїм призначенням 

уречевлення у праксеологічний патерн певної якості певної модальності 

суспільного буття для його відтворення у соціальному просторі та історичному 

часі. Як і парадигма, патерн являє собою ідеальний проект-матрицю, ядром 

якого слугує аксіологічний наратив як ідеальний образ світу, де позитивно 

розв’язані суперечності між буттям і небуттям, і який є взірцем осягнення 

бажаної дійсності у цілковитій релевантності задуму і результату. Патерн – це 

футуросинергетичний проект суспільного відтворення, де у фокусі актів 

свідомості перехрещується минуле, оформлене у пам’яті як досвід, та майбутнє, 

конституйоване ідеалом та визначене образною уявою. Патерн прийнято 

визначати як внутрішню структурну схему явища, яка лежить в основі його 

відтворюваності та забезпечує стійкість і впізнаваність [400, с. 115]. Структура 

патерна являє собою тріаду: організаційний патерн, патерн-підсилювач та 

гомеостатичний патерн. Патерни забезпечують примордіальну ідентичність 

культури в історичному часі завдяки своїй матричній природі. Як проект-

матриця, кожен патерн має ядро – банк зберігання філогенетичної інформації 

про первинний досвід антропосукцесії історичного буття того чи іншого 

народу, семантичний континуум архетипово-ментальних кодів відтворення 

буття через культуру: традицію, обряд, звичай, ритуал, церемонію, ініціацію і, 
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як не дивно, – інновацію.Функцію забезпечення життєдіяльності ядра патерна 

виконують три захисні оболонки, які реагують на зовнішні виклики та 

підлягають частковій модифікації: релігійна (обґрунтування Добра), естетична 

(маніфестація Краси) та когнітивна (пошук Істини). Ці оболонки виступають як 

релігія, мистецтво і наука. Усі три оболонки зумовлюють тип домінуючої 

культури, слугуючи тим аксіологічним меганаративом, який забезпечує якість 

фільтру свідомості, а отже, значною мірою відповідальний за вибірковість 

розпаковування одних спресованих сенсів семантичного вакууму та 

ігнорування інших. Саме так культура ментально детермінує вибір суб’єкта, 

зокрема у сфері виробництва інновацій, тобто, створення нових текстів, нових 

інтерпретацій можливого як дійсного.  

Патерн є моделлю взаємодії індивіда і суспільства, і за формою лігатури 

існують три типи патернів, які, водночас, являють собою структурну тріаду 

патернальної конфігурації, яка синергічно реалізує проект відтворення у 

практиці господарювання. Отож, за визначенням К. Кантора [241], існують α-

патерн, β-патерн і γ-патерн. Перший тип, – α-патерн, – це харизматичний 

пасіонарій, часто субстанціональний діяч і монадна особистість, який 

реалізацію цінності  у бутті трактує як вище благо соціуму і свій моральний 

обов’язок. Такі особистості здатні інтелігібельно зчитувати і розпаковувати 

семантичні сенси інформаційного поля, тобто пізнавати онтологію цінності, і 

на цій основі продукувати тексти – парадигмальні проекти розвитку. Зрозуміло, 

що у часи структурних змін, такі особистості уособлюють організаційний 

патерн. Вони часто стають лідерами нації, моральними авторитетами соціуму 

або здобувають посмертну славу, вписуючи ім’я в історію країни. Наступний, 

β-патерн відіграє особливу роль: такий суб’єкт живе у суспільстві, але не 

страждає альтруїстичними почуттями морального обов’язку, почуваючись 

відповідальним за долю соціуму. Він діє як автономний індивід, суб’єкт у «полі 

точок сили»(П. Бурдь’є [78]), нагромаджуючи енергію і досвід. Для суспільства 

такі люди стають корисними, коли необхідно дати неочікувані відповіді на 

непередбачувані виклики. В економіці суб’єкти β-патерна уособлюють шукачів 
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легальних способів ренти. Найпоширенішим типажем цього патерна виступає 

шумпетерівський «ефор ринку»-банкір, а в сучасних умовах – це переважно 

венчурний капіталіст. Основна функція β-патерна – забезпечити ресурсами 

матеріалізацію парадигмального проекту у патернальні практики економічної 

дійсності, проінвестувавши інновацію.Тому як суб’єкт лігатури щодо 

організаційного α-патерна, β-патерн реалізує контур посилювального 

зворотного зв’язку, допомагаючи біфуркаційно втілювати інноваційні проекти 

в економічну дійсність. Однак, функція γ-патерна ще більш особлива: з одного 

боку, він виступає опортуністом цінностей існуючої соціальної системи, до якої 

належить, а з іншого – уособлює гомеостатичну функцію патернальної тріади, 

по-суті, персоніфікуючи мету системи. Ці, на перший погляд несумісні функції 

γ-патерна (опортунізм і кульмінація синергії у кінцевому результаті) 

забезпечують динамічну рівновагу системи в її еквіфінальності. Іпостасні 

прояви цього патерна теж широкі і несподівані в алогічності: від субпасіонарія, 

кримінального злочинця та представника креольської еліти при владі до 

нігіліста у моралі та маркетолога у бізнесі (рис. 1.2). 

Отож, ядра α-, β- і γ-патернів постали як наслідки анропосукцесії, коли 

адаптована антрополандшафтна рівновага на зорі історичного буття етносу 

оформилась в аксіологічні інтерпретації і закріпилась у культурі як ресурсна 

база суспільного відтворення. К. Кантор наголошує, що там, де в силу 

природних обставин культура формувалась на основі спільної, колективно 

узгодженої діяльності, виникли передумови оформлення α-патерна в статусі 

домінуючого аксіологічного наратива.  

Коли ж природно-кліматичні умови вимагали самостійної ініціативи та 

відособленої господарської практики – там утворилось ядро γ-патерна. Якщо ж 

екологічна ніша висувала необхідність колективних дій в одних випадках та 

індивідуальних практик в інших, то становлення культури, зокрема лігатур між 

суб’єктами виробництва і розподілу, оформлювалось у вигляді β-патернального 

ядра [241, с. 82]. 
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Кожен культурний патерн є фактом самоорганізації відкритих 

стаціонарних систем, у якому відобразився досвід втілення цінності у бутті. 

КУЛЬТУРНА МАТРИЦЯ: 
континуум прообразів осенсовленого буття 

КУЛЬТУРНИЙ КОД  
– символічно зашифрований через алегоричний образ алгоритм запуску 

культурної матриці 

ЯДРО ПАТЕРНА 

РЕЛІГІЙНА 
ОБОЛОНКА: 

обґрунтування Добра 

КОГНІТИВНА 
ОБОЛОНКА: 
пошук Істини 

ЕСТЕТИЧНА ОБОЛОНКА: 
маніфестація Краси 

ФІЛЬТР СВІДОМОСТІ 
аксіологічно отекстовлені онтологічні 

сенси буття 

ПАТЕРНАЛЬНИЙ  
ПРОЕКТ ЕКОНОМІКИ 

патерн-
підсилювач – 
бета-патерн 

організаційний 
альфа-патерн 

гомеостатичний 
гама-патерн 

Рис. 1. 2. Структура холотропного алгоритму актуалізації 

патернальних проектів функціонування економічних систем 
Джерело: авторська розробка 
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Саме патерн слугує тією ланкою, завдяки якій потенціал необхідної 

упорядкованості можливої бажаної дійсності уречевлюється у ступенях 

самоорганізації. Але коли система досягає стану свого гомеостазу і енергетичні 

потенціали «точок сили» (ресурсні бюджети і можливості суб’єктів 

господарювання) вирівнюються (коли, за Й. Шумпетером, прибуток вже не 

виробляється), то сили самодеструкції починають домінувати над силами 

самоорганізації. В умовах позитивної антропосукцесії, коли лігатури зумовлені 

онтологічним обґрунтуванням втілення цінності у бутті, сили деструкції 

підпорядковані силам самоорганізації, чим зумовлена необхідність «творчих 

деструкцій» Й. Шумпетера, що передує можливості інноваційного заміщення 

«паровозами диліжансів» [674].  

Як і будь-яка «природна сутність» (саме так Л. Мельник називає 

відкриті стаціонарні системи [337, с. 189]), кожна соціокультурна економічна 

система має три сутнісних начала: матеріально-енергетичне, інформаційне та 

синергетичне.Методологічний підхід на основі триєдиної взаємодії вказаних 

сутнісних начал природи Л. Мельник називає тріалектикою. Він пише: 

«Матеріально-енергетичне начало формує матеріальні компоненти системи і в 

поєднанні з її спрямовуючим інформаційним алгоритмом обумовлює здатність 

системи здійснювати роботу, реалізовувати процеси обміну (метаболізму) 

речовини, енергії та інформації із довкіллям, а також між компонентами самої 

системи. Інформаційне начало обумовлює формування інформаційних 

характеристик системи, тобто закріплених її пам’яттю алгоритмів реалізації 

енергетичних потенціалів, які забезпечують здатність системи змінюватися (або 

не змінюватися) у просторі і часі за визначеними програмами. Синергетичне 

начало обумовлює взаємодію системи з іншими системами у довкіллі, а також 

взаємодію окремих частин системи між собою, внаслідок чого вони починають 

діяти як єдине ціле, формуючи власне дану систему» [337, с. 191]. Вітчизняний 

вчений виділяє «відтворювальний феномен» як четверте сутнісне начало, тобто, 

власне патерн – усталений мімезис циклів відновлення у часі і просторі у 

кожній природній сутності її визначальних властивостей. 
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Тріалектична структура сутнісних начал природи існування кожної 

відкритої стаціонарної системи, зокрема соціокультурної економічної системи, 

Л. Мельника корелює із нашою гіпотезою про структуру соціокультурних 

факторів суспільно-економічного розвитку: аксіологічного наратива, 

парадигмального проекту та праксеологічного патерна. Аксіологічний наратив, 

у якому як цінність проявляє себе в історичному часі метафізичний принцип 

єдиного сущого, постає як «знамення епохи» у формі парадигмального проекту, 

будучи його інтегральним ядром, що акумулює якісний потенціалволі до життя. 

Таким чином, аксіологічний наратив корелює із синергетичним началом 

сутнісних сил природи, сприяючи формуванню системних цілісностей на 

основі спільної інтерпретації розпакованих сенсів семантичного вакууму у 

вигляді текстів – феноменів культури. Парадигмальний проект відповідає 

інформаційному началу, формуючи вектор реалізації енергетичного потенціалу 

(волі до життя). І, врешті-решт, праксеологічний патерн відповідає 

матеріально-енергетичному началу, забезпечуючи енергетичну потенцію руху 

природних сутностей в їх упорядкованій визначеності. Сам Л. Мельник 

ототожнює природні сутності з Іпостасями Християнської Трійці, 

дематеріально-енергетичним началом виступає Бог-Отець як універсальне 

єдине першоджерело руху усіх реальних і віртуальних систем, Син-Логос як 

інформаційне начало, яке «народжується» (ефект Вифлеєму) із енергетичних 

потенціалів системи (по-суті Богом-Отцем) і закріплюється пам’яттю – місцем і 

способом зосередження думки, словом, у якому концентрується сила життя, 

змін і розвитку, що є «Дорога, Правда і Життя». Синергетичне начало 

відповідає Святому Духові – сублімованій свободі абсолютного буття, що 

активує і поєднує енергетичні потенціали, конституйовані словом, у творчу 

містерію нового життя. 

Надалі ми будемо говорити про холотропний принцип тріалектичних 

актуалізацій атрибутивно-модальнісних вимірів буття у сутнісно-

субстанціональному вимірі єдиного сущого, який локально віддзеркалюється у 

соціальному бутті через явище конструктивної атрактивності, зокрема 
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економічних систем. Відтворювальний феномен, який Л. Мельник вважає 

четвертим сутнісним началом, являє собою сутнісно опосередковані (ефект 

Пуруші Веданти) субстанціональні модальності (ефект Пракриті Веданти), 

призначені для актуалізації на рівні індивідуального буття, оскільки в умовах 

матеріальної дійсності, за Аристотелем, кожне проявлене буття можливе лише 

як індивідуальний дискрет у конкретній формі. Таким чином, патерн, як проект 

відтворення, – це міра референтності частки і цілого, унікального та 

універсального, медіатора і концепта, тобто, патерн – це символ, бо лише 

символічно, через образний знак-медіатор може виявляти себе ціннісно-

аксіологічний наратив як атрибут єдиного сущого та спонукальна сила 

можливості вищого порядку універсального буття, що є сенсом розвитку, 

зокрема – транзиції економічних систем. 

Тією мірою, якою система емерджентна, – вона атрактивна.Рух кожної 

відкритої стаціонарної системи зумовлений атрактивністю, тобто, не одним 

атрактором, а декількома, які створюють резонанс енергетичних потенціалів 

(уявлюваних образів світу та акумульованої волі до життя), генеруючи один 

одному екстерналії як виклики у процесах розвитку, або сприяючи 

когерентності функцій та синергії цілепокладання. Трансформація, на відміну 

від динамічної видозміни якісних модифікацій послідовних станів у процесах 

розвитку, має одну особливість – вона являє собою біфуркаційне подолання 

косності гомеостазу, – а це передбачає як мінімум біатрактивність (наявність як 

атрактора інноваційно-парадигмального проекту, так і атрактора патернально-

гомеостатичного, ентропійно вихолощеного проекту). Насправді атракторів 

значно більше і слід вести мову про атрактивне середовище як ноуменальний 

континуум можливого як дійсного.  

Кожна економічна система теж атрактивна, що підтверджує, зокрема, 

актуальність дискурсу про мультикультурність, передусім, в умовах глобальної 

економічної дійсності. Як історичне явище атрактор постає як наслідок 

адаптації та асиміляції захисними оболонками ядра патерна тих елементів 

викликів, які комплементарні аксіологічному наративу патернального ядра 
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домінуючої культури, відповідно, ідеаційної або чуттєвої. Серед безлічі 

визначень економічних систем у сучасній економічній літературі ми вибрали 

наступне: економічна система – це суспільна структура та суспільний 

організаційний механізм, в рамках яких здійснюється економічна діяльність 

людей, забезпечується матеріальна основа функціонування та розвитку 

суспільства [306, с. 103]. Як і будь-яка відкрита стаціонарна система, 

економічна система, будучи як інтегральною характеристикою цілісності 

реально-ідеального об’єкта, так і ментальною комбінацією елементів, що дає 

уяву суб’єктові пізнання про інтегральну цілісність об’єкта, разом з тим являє 

собою таку цілісність, яка на основі самореферентності здатна продукувати 

нові якості цілого, тобто, нове буття [431, с. 501]. А це означає атрактивність 

економічної системи, бо кожен акт буття ініційований сущим як цінністю, 

даною у пізнання через культуру. Тому аналіз економічних систем як 

соціокультурних феноменів слід здійснювати на основі ідентифікації їх 

атракторів, зокрема: аксіологічних наративів, парадигмальних проектів та 

праксеологіних патернів (рис. 1.3).   

Сучасна мейнстрімна економічна теорія являє собою продукт 

аксіологічного релятивізму [301, с. 173], найпоширенішою формою якого 

виступає утилітаризм, або, за визначенням С. Булгакова, «соціальний 

бентамізм» [72, с. 878]. 

Основна цінність утилітаризму – корисність, тобто, згідно з Дж. 

Бентамом, «властивість предмета приносити вигоду, перевагу, задоволення, 

добро або щастя» у діапазоні лещат «страждання і задоволення» [307, с. 149]. 

Відразу кидається в очі декілька невідповідностей. По-перше, принцип 

фатальної дискретності людського існування у режимі «страждання – 

задоволення», які «керують усім, що ми робимо, говоримо, про що ми 

думаємо» і, «підпавши цій владі назавжди», людина приречена покласти цей 

дискретний фаталізм «в основу системи, метою якої є ткати килим щастя 

руками розуму і закону» [307, с. 149]. По-друге, у поняття корисності Дж. 

Бентам вплів таку кількість  різних  компонентів,  що  С. Булгаков  констатував: 
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Рис. 1.3. Атрактивний механізм тріалектичної динаміки 

функціонування соціокультурних економічних систем 
Джерело: авторська розробка 
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 «Якщо урівняти добро і задоволення, то будь-яке падіння та потворна 

вада може бути освячене цим принципом» [72, с. 616].У концепції Дж. Бентама 

«руки розуму і закону» однаковою мірою дбають як про індивідуальну, так і 

про суспільну корисність, не допускаючи думки про їх можливий антагонізм. 

Але знак рівності і тотожності між добром і задоволенням порушили Н. 

Макіавеллі та Б. Мандевіль, висунувши принцип економічної доцільності та 

конструктивності зла. Перший заявив, що «хто допомагає могутності іншого, 

той гине, бо…» [327, с. 427] «про людей загалом можна сказати, що вони 

невдячні, непостійні, лицемірні, боягузливі перед небезпекою, жадібні до 

наживи» [327, с. 461], «не можуть зійтися для обрання нового зі свого 

середовища, а жити вільними не вміють» [327, с. 430]. Тобто, зло, за Н. 

Макіавеллі, виправдане у політиці як ресурс порядку. Б. Мандевіль пішов ще 

далі: багатство кожного суспільства зобов’язане його вадам, бо останні 

примножують ефективний попит, який стає рушійною силою економіки, адже 

кожна вада – це потреба у товарі чи послузі. На думку Т. Седлачека, 

Б. Мандевіль – це апологет «філософії скупості» як умови суспільного прогресу 

[462, с. 279]. Бентамівський фатальний дуалізм «страждання – задоволення» Б. 

Мандевіль інтерпретує в імперативній опозиції «мораль – процвітання»: 

економічний добробут зростає лише там, де вади домінують як цінності. Потім 

у А. Сміта приватні егоїстичні вади з допомогою «невидимої руки» 

конкурентного ринку стають суспільним благом, «добробутом націй», адже 

охочий харчуватися апелює не до чеснот, а до жадоби «булочника, м’ясника і 

пивовара». Б. Мандевіль, по-суті, заклав ідею, яка стала наріжним каменем 

сучасної економіки: всезростаючий попит на основі культивованої жадоби є 

запорукою прогресу, бо лише цілеспрямоване виробництво нових благ і спокус 

збільшує попит та активує пропозицію в режимі світу як дефіциту. Цей 

економічний імператив водночас і моральний, бо навіть Ісус забороняв учням 

виривати повністю кукіль. 

Отже, «килим» утилітарного щастя, як псевдосублімація страждання, 

прядеться «руками розуму і закону», а імпульсом «волі до щастя» виступає 



49 
 

егоїзм, посилюваний станом постійного невдоволення дійсністю. Усвідомлення 

свого невдоволення, тобто потреба – це біологічний інстинкт, втілений у попиті 

[462, с. 319]. Російські мислителі С. Левицький [301] та С. Булгаков [72] 

наголошували на тому, що поняття корисності по суті своїй – відносне, бо 

корисним є не що-небудь само по собі, а стосовно цінності, яку виражає. І саме 

наявність цінності дозволяє утилітаризму «стати моментом об’єктивістської 

аксіології» [301, с. 173]. І через те, утилітаризм не може бути самостійним 

вченням, а лише формою «особистого та соціального евдемонізму, де 

підкреслюється значення засобів для досягнення блага» [301, с. 173]. 

С. Булгаков виправдовував Дж. Бентама, який намагався корисливий інтерес 

обґрунтувати моральністю щастя, а от Д. Рікардо запропонував «фікцію 

економічної людини, бентаміста у сфері господарювання» як імператив 

«моральної арифметики» у фритредерській системі «порівняльних переваг» [72, 

с. 877]. І те бентамівське, що у А. Сміта є «методологічною передумовою 

«Добробуту націй», в Д. Рікардо стає «загальним вченням про людину» [72,     

с. 878].  

Від часів Аристотеля метою економіки було «загальне добро», але 

зусиллями Б. Мандевіля акцент змістився до потурання індивідуальній жадобі. 

Оскільки вади персональні, а резонанс від них суспільний, бо стимулює 

різномасштабне всезростаюче виробництво, принцип індивідуального 

maxutility стає організаційним патерном економічних відносин, закладаючи 

міну сповільненої дії невідворотності суперечностей між мікро- та 

макроекономікою в умовах каталактичного гомеостазу (про що наголошував 

Дж. М. Кейнс). Таким чином, аксіологічний релятивізм сучасного мейнстріму 

породив два типи суперечностей: 1) за визначенням С. Булгакова, 

утилітаристська «гонитва за загальним щастям як метою історії – це затія 

неможлива, бо мета ця немислима і невловима» [72, с. 616]; 2) перетворивши 

цінності у засоби суб’єктивного задоволення, економіка стала системою-

симулякром, яка, з одного боку, визнає мету як безмежне зростання в умовах 

світу як дефіциту, де суперечності невідворотні, а з іншого – «намагається 



50 
 

пояснити все на світі за допомогою єдиного фактора, самої економіки» [462, с. 

386]. Тобто мейнстрім, перефразовуючи Г. Гегеля, абсолютизував економіку і 

тим перетворив істину у догму, умертвивши істину. Уся індустрія культури 

масового споживання орієнтована на постійно всезростаюче виробництво 

спокус, де раціональність мислення і дії, – ключовий постулат 

гомоекономікоса, – це «інструмент диктатури власних мрій» [462, с. 400]. Е. 

Коломбатто наголошує, що «одним із дефектів, який представники мейнстріму 

протягом останніх 50-ти років відмовляються обговорювати, є 

посткейнсіанський зсув до холістичних конструкцій, а іншим дефектом 

виступає постала з кінця ХІХ ст. концепція гедоністичної раціональності… 

Через те економічна теорія піддалась спокусам індуктивізму та поринула у 

пошуки ілюзорної надійності та псевдопрогнозуючої точності кількісних 

методів» [272, с. 15], через що «доктрина вільного ринку набула характеру 

швидше моральної філософії, ніж політичної доцільності» [272, с. 14]. Щоб 

економічна теорія набула статусу науки, стверджує Е. Коломбатто, мейнстрім 

створив штучного індивіда і не лише почав формувати теорії щодо поведінки 

цього актора, а й тестувати ці теорії на видуманому репрезентативному 

агентові. «В якості агентів, які ставлять перед собою цілі, – пише Е. 

Коломбатто,–економісти почали розглядати видуманих віртуальних роботів, а 

агрегати діяльності таких роботів почали трактувати як суб’єкти, наділені 

цілями та властивостями особистостей» [272, с. 16]. Натомість «економісти… 

намагаються моделювати психологічні патерни,… трактуючи їх як параметри 

гедоністичної економіко-теоретичної гри» [272, с. 18], через що «ідея вільного 

ринку, базована на консеквенціалізмі, видає бажане за дійсне і не витримує 

критики» [272, с. 14]. Консеквенціалізм, складовою якого є утилітаризм, судить 

про моральність дій із результатів, тобто ситуаційно, через що не може 

пояснити витоки суперечностей у сфері розподілу в умовах гомеостазу, 

насамперед, оптимуму Парето. Натомість деонтологічний етичний імператив 

стверджує, що моральність дії наративна щодо дії в принципі, незалежно від 

результату, що зближує цю доктрину з ідеєю «загального добра» Аристотеля та 
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текстами Святого Письма. Надалі на сторінках цього дослідження ми покажемо 

обґрунтованість цієї доктрини для когнітивної економіки. Е. Коломбато робить 

висновок, що «економічна професія потребує радикального переосмислення 

базових елементів» [272, с. 18].  

Соціально-економічний розвиток (або прогрес цивілізації) є результатом 

раціонально спланованих змін, за що відповідальна бентамівська «рука 

розуму». Тому раціоналізм, як стверджував лідер маржиналізму К. Менгер 

[342], є універсальною рисою людської поведінки. Маржиналістська теза про 

раціональну максимізацію корисності мейнстрімом трактується як 

аксіоматична модель поведінки – будь-яка людська мотивація зводиться до 

досконало осмисленої в умовах абсолютної поінформованості цілеспрямованої 

раціональної діяльності для максимізації можливого задоволення постійно 

зростаючих потреб (нав’язаних індустрією спокус) в режимі світу як дефіциту. 

Ще Т. Веблен наголошував, що основною помилкою неокласичної економічної 

науки є те, що вона, беручи певну поведінку – економічну раціональність – і 

замість того, щоб розглядати це як конкретну поведінку в умовах певного місця 

і часу, називає її нормальною структурою, до якої прагне кожна поведінка за 

будь-яких умов [39, с. 61].  

Варто поставити два запитання: 1) що є джерелом попиту і 2) чи дійсно 

світ є полем нездоланного дефіциту, і мейнстрім виявить свою методологічну 

обмеженість. Теза перша: Й. Шумпетер якось зауважив, що для економіста 

неважливо чому у людей виникає попит на те чи інше благо. Нагадаємо, що 

інформація дає відповідь на питання «що?», знання – на питання «як?», а 

пізнання (а отже, когнітологія) – на питання «чому?». Виходить, що предмет 

мейнстріму та предмет економічної когнітивістики – не зовсім одне і теж. Теза 

друга: якщо світ є дефіцит, то критерії економічної раціональності, 

ефективності та оптимальності пов’язані із здатністю по максимуму 

використовувати те, що дано, що наперед задано як дискрет, як обмежені 

кількісно ресурси (навіть не у доступі, а саме кількісно), а довкола них – 

безвартісний непотріб. Тобто, науковий горизонт «руки» бентамівського 
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«розуму», що є синонімом економічної раціональності, – це теж дискрет, який 

не бачить нових можливостей. І це проблема мейнстріму, яку Х. Уерта де Сото 

називає економічною теорією статичної ефективності [532]. Згідно з цією 

теорією, на основі «заданих» дискретів можна як завгодно гіперраціонально 

переміщувати точки на кривій виробничих можливостей, але не видно жодних 

передумов її зрушення вправо (окрім перспективи збільшення кількісних 

показників в часі, у довгостроковому періоді, та й то гіпотетично, адже капітал 

і робоча сила – рухомі фактори виробництва в умовах відкритості економіки). 

Мейнстрім ігнорує той факт, що у замкнутій системі (оптимумі Парето) 

невідворотно наростає ентропія, латентно прихований хаос, яким нехтувати 

вже не можна, бо реальність «пасток бідності», «ресурсних проклять», «загадок 

капіталу», «червоних банкономік», «Малтусових кумівств», «моделей глухого 

кута», «вбивств переможця», «інституціоналізованої екстракції креольських 

еліт у режимі залізного закону олігархії» та ін. вже настільки очевидна, що про 

неї вже не можна не говорити, але ми ще ніде не бачили задовільної програми 

розв’язання цих проблем із табору адептів мейнстріму. 

На думку Р. Талера [510], мейнстріму властиві ще два дефекти: 1) він не 

враховує «ефект ендаумента» та 2) здійснює «помилку хіндсайта». Р. Талер, – 

один із лідерів поведінкової економіки, поруч з Д. Канеманом і А. Тверскі, –

стверджує, що мейнстрімний економікс виходить з двох методологічних 

передумов: 1) людина здійснює вибір, виходячи з можливого оптимального 

результату, вибираючи найкорисніше з наявного. «Раціонал» (так називає 

maxutilityР. Тайлер) практикує скрізь і завжди безпристрасний вибір на основі 

раціональних очікувань. Р. Талер іронізує (дещо навіть цинічно): «У світі 

Раціоналів суспільство не платитиме за порятунок одного ідентифікованого 

життя більше, ніж за двадцять статистичних життів» [510, с. 17]; 2) 

фундаментом мейнстрімівської каталактичної догми є поняття «еквілібріуму» –

умовна оптимізація при обмеженому бюджеті автоматично активує такі 

флуктуації, коли завдяки еластичності цін на конкурентному ринку досягається 

рівновага між попитом і пропозицією, тобто: «Оптимізація + Еквілібріум = 
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Економіка» [510, с. 10]. Але насправді завдання оптимізації – надзвичайно 

складне, особливо в умовах інформаційної асиметрії. «Враховуючи частоту 

невдалих рішень на основі нібито оптимізації і раціоналізації, – пише Р. Талер, 

– важко підтримувати ілюзію про абсолютну раціональність вибору» [510, с. 

10]. Ефект ендаумента пов'язаний із ціною можливості – перспективою втрати 

цінності в умовах альтернативного вибору. Співвіднести ціну можливості з 

реальними затратами вкрай проблематично, бо для кожної людини більшою 

цінністю наділені ті речі, які є частиною її ендаументу: Р. Талер на одному 

прикладі показав як дві людини цілком раціонально і оптимально реалізували 

два протилежні підходи максимізації індивідуальної корисності через ринкові 

трансакції, вважаючи при цього один одного дурнями [510, с. 24]. Суть 

проблеми полягає у явищі «фреймингу» – різному підході суб’єктивного 

оцінювання ціни можливості, на чому вибудовується стратегія 

«підштовхування», маркетингових nudging-технологій для нав’язування 

ментальних моделей «неправильного запам’ятовування» в режимі «архітектури 

вибору». По-суті, нова поведінкова теорія постала як серйозний 

інтелектуальний виклик консеквенціальним догмам мейнстріму. Не менш 

серйозними викликами вважаються: «філософія господарства» С. Булгакова, 

еволюційна економічна теорія Й. Шумпетера, фізична економія М. Руденка – 

С. Подолинського, Інший канон Е. Райнерта, Синя Економіка Ґ. Паулі та ін.   

У чому полягає суть атрактивності мейнстрімного способу економічного 

мислення? По-перше, праксеологічний патерн пов'язаний із полем каталаксії, 

тобто, гомеостатичний патерн виступає як організаційний, через що α-патерн 

обмежений дискретностями раціонального вибору та неінтелігібельний в 

принципі, а β-патерн з одним і тим же успіхом вливає енергію як в 

інвестиційний проект, так і в симулякр. По-друге, парадигмальним проектом, 

що виявляє мету системи, є бажаний гомеостаз згідно із оптимумом Парето 

(відповіді на те, чому після цього у суспільстві наростають суперечності, 

мейнстрім уникає). По-третє, аксіологічний релятивізм в якості аксіологічного 

наратива трактує егоїзм як етичну цінність та основу моралі, де метою слугує 
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гедоністичне самозадоволення у споживацтві, а все інше – засоби. Така 

композиція патернальної конфігурації атрактивності мейнстрімівського 

мислення є суто симулякративною і обов’язково передбачає асиметричний 

простір (про який переважно замовчується) як ресурсну базу відтворення 

патерна мейнстрімного економікса. Але суперечності не можна ігнорувати 

вічно, зони розломів поглиблюються і виклики можуть прийти звідки завгодно. 

У цьому дослідженні ми з’ясуємо логіку циклічних флуктуацій, механізм 

спадної траєкторії циклу та ноуменально-атрактивну обумовленість фазових 

переходів трансформації економічних систем у соціокультурному континуумі. 

 

1.2. Соціально-культурна сфера як середовище і мета розвитку 

економічних систем  

Атрактивність – це інтегральна функція надсистемного цілого, що 

включає в себе певну сукупність критеріїв і параметрів руху та якісних 

модифікацій станів системи у напрямі осягнення певного взірця – ідеально-

образної моделі дійсності, що містить тріалектичні складові: аксіологічний 

наратив, парадигмальний проект і праксеологічний патерн. Атрактор, як 

«магніт» притягування траєкторії руху системи в еквіфінальному напрямі 

цілепокладання, передбачає наростаючу стохастичність станів системи в міру 

наближення до мети. Це пояснюється впливом атрактивного середовища, що 

генерує виклики-екстерналії, які збурюють мінливі флуктуації, закріплюючи 

зміни у пам’яті системи з метою подальшої мінімізації ентропії в актах 

трудового цілепокладання. Кожен досвід становлення негентропійного патерна 

передбачає попередньо зумовлюючу його атрактивність, починаючи від рівня 

мінових трансакцій у полі каталаксії і закінчуючи структурними та 

інституціональними змінами усієї економічної системи. Наголошуємо ще раз: 

саме неідентифікованість атракторів, що провокують екстерналії та активують 

порочні кола деструктивного відхилення від норми у режимі мультифінальності 

задуму і результату, пов’язується нами з поняттям спонтанного порядку. Тобто, 

це не просто становлення порядку без заздалегідь визначеної мети, а 
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формування системи на основі коригуючої ролі латентних, неідентифікованих 

атракторів, виявити які можна лише дослідженням історичного та культурного 

континуумів розвитку економічної системи. А оскільки, можливість руху 

передбачає наявність біполярного простору, то слід виявити ті аксіологічні 

наративи, які через поведінкові патерни активують контури посилювального та 

обмежувального зворотного зв’язку, коли інформація про зміни, закріплена у 

пам’яті системи, стимулює або гальмує волю до життя як волю до змін. 

Ідентифікація атрактора передбачає ідентифікацію патерна, котрий активує 

контур зворотного зв’язку і відтворює деструктивну модель соціального буття.  

Мислення – це завжди імітація можливого майбутнього, навіть якщо 

досліджується історичне минуле. Ідентифікувати патерн означає зупинити в 

уяві час. Редукціоністські ментальні практики та футуросинергетичне 

моделювання на їх основі – це ще не когнітивний метод, бо модель не завжди 

означає розуміння, тобто виявлення онтологічної сутності феномена буття. Це 

розуміння набувається не стільки шляхом системного аналізу, що ідентифікує 

атрактор, скільки шляхом синтезу, – бо лишетак можна виявити 

субстанціональне джерело емерджентності. І тому цілком справедливо 

Дж. О’Коннор та І. Макдермот визначають систему як «сутність», протилежну 

редукціонізму [390, с. 28]. А сутність може генерувати імпульси волі лише як 

цінність.  

Отже, рух, а значить розвиток (транзиція і трансформація) передбачає 

наявність щонайменше біполярного простору атрактивності, конституйованого 

протилежними цінностями у вигляді аксіологічних наративів. У цьому 

розумінні економічні системи – це теж «сутності», обумовлені аксіологічною 

атрактивністю свого руху і розвитку. Більше того, кожна економічна система 

холотропна сутнісно, бо єдиний сущий проявляє свої іпостасні сутності у 

субстанціональних модусах дискретного буття. Тому світ для людини – це 

система дискретів, відображених у свідомості, а розуміння онтології зв’язків у 

просторі і часі виявляє холономну ноуменальність буття, наявність єдиного 

«нерухомого рушія» Аристотеля, який собою зумовлює усе. 
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Наше завдання полягає в тому, щоб крізь поліполярну 

атрактивністьрозмаїття форм організації господарювання виявити тріалектичну 

єдність сущого у цьому розмаїтті, яка іноді навіть виглядає як простір не лише 

суперечностей, а й антагонізмів. Г. Башнянин визначає економічну систему як 

сукупність механізмів та інститутів становлення, розвитку, функціонування та 

регулювання практики господарювання [588], тобто економічна система – це, 

по суті, патерн, обумовлений надсистемним ноуменом. Оскільки кожна нація 

має свій неповторний тип економічної системи, то має існувати середовище, що 

зумовлює неповторність кожного економічного патерна в його національних 

особливостях через дію контурів посилювального зворотного зв’язку, що 

забезпечує емерджентну властивість як національну особливість. Цим 

середовищем унікальності емерджентності для національної економіки 

виступає культура. Дж. Гараєдагі визначає культуру як кінцевий продукт 

(відображення історії народу та прояв його самобутності), що увібрав в себе 

досвід, переконання, оцінки та ідеали. Практичне значення культури полягає в 

тому, що вона виступає як система прийняття рішень за загальною згодою. 

Інерція культури виражається у формуванні суспільних та індивідуальних 

уявлень, які діють наче фільтри, забезпечуючи вибірковий спосіб сприйняття. 

Рецептори налаштовуються на сприйняття повідомлення певного типу: 

конструктивно-комплементарні уявлення – поглинаються і закріплюються, а 

суперечливі і ворожі – відторгуються. Це дещо гальмує процес змін, але діє при 

цьому як захисний механізм і виконує вкрай важливу функцію збереження 

цілісності структури[123, с. 457]. Соціокультурна система являє собою 

організацію смислових елементів пізнаних практик як певний образ світу, де 

індивідуальне уявлення цього образу комплементарне колективному уявленню, 

що і зумовлює, з одного боку – синергію дії, а з іншого – вибірковість 

праксеологічних актів. І перше, і друге є виявом холономності світосприйняття 

і світорозуміння. 

Результати аналізу досліджень методологічних основ економічних 

систем економічною наукою спонукали нас до думки, що усю сукупність 
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існуючих атракторів економічних систем можна згрупувати у два біполярні 

типи, кожен з яких по-іншому шахує мету системи: еквіфінальні та 

мультифінальні. Нагадуємо, що перші стимулюють рух до єдиної уніфікованої 

цілі із різних висхідних середовищ та стартових умов, а другі передбачають 

осягнення різних станів із подібних стартових умов. Квінтесенцією 

еквіфінальності та мультифінальності руху і розвитку економічних систем 

можуть слугувати атрактори ринкового фундаменталізму та протекціоністської 

автаркії. Біполярний підхід до аналізу атрактивності парадигмальних та 

патернальних проектів економічних систем застосовували чимало вчених, 

найвідомішим з яких був К. Маркс, який протиставив патернальний проект 

капіталізму парадигмальному проекту комунізму. Нами для аналізу буде 

використано: біполярний підхід дослідження теорій прогресу та економічного 

ідеалу С. Булгакова [72],біпарадигмальний проект сучасних економічних теорій 

А. Чухна [583, 684], «прометеївський» та «смітіанський» типи економічних 

систем Д. Лала [295], соціально-економічної теорії статичної та динамічної 

ефективності Х. Уерта де Сото [532]. 

С. Булгаков визначав політичну економію як прикладну етику 

економічного життя [72, с. 633], де імператив примноження багатства – 

основний закон, який проявляється у господарських практиках у біполярному 

просторі атрактивності між епікурейством і аскетизмом [72, с. 636]. Естетичне 

епікурейство – продукт філософії гедонізму – передбачає рафіновану чуттєвість 

як особливу передумову зростання кількості економічних потреб, внаслідок 

чого активується економічний тиск на природу для можливості зростання 

добробуту. Гедоністична насолода для С. Булгакова – це «полон духа» [72, 

с. 641] у «житті без ідеалів» [72, с. 640]. З іншого боку, для «наляканої уяви 

аскета» життя – це зло, радість – гріх, а отже, має місце заперечення як 

політичної економії, так і матеріальної культури загалом. С. Булгаков ставить 

питання так: чи є людина (людство, історія) непередбачуваним наслідком сліпої 

зовнішньої причинності без внутрішньої необхідності, чи людина та історичне 

людство існує в ім’я моральної цілі? – це «основна дилема філософії політичної 
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економії» [72, с. 646]. Багатство – умова історії [72, с. 651], а ріст потреб – це 

закон не лише матеріального існування, а й духу [72, с. 652]. В економічному 

мисленні, на думку С. Булгакова, домінує «механістичне світорозуміння 

механістичної причинності» [72, с. 607] суспільного буття. Але «універсальне 

значення закону причинності… не може бути доведено досвідом, який має 

справу завжди лише з уривками буття» [72, с. 608]. Таким чином, «логічну 

абстракцію» причинності, у дихотомічному режимі «потреби – можливості», 

«видають за вищу істоту», абсолют, що приводить до «порочного кола»: сенс 

існування одних зумовлюється іншими на «завислих у повітрі аргументах» [72, 

с. 614]. Суть теорії прогресу, на думку С. Булгакова, полягає в тому, що 

«мертвий механізм нерозумної причинності поступається місцем розумній 

доцільності» [72, с. 609]. Економічний ідеал, за С. Булгаковим, оформлює 

«зміст абсолютного служіння» [72, с. 633] і в цьому полягає роль техніки, 

інновацій та підприємництва. Звідси витікає призначення господарства – бути 

«знаряддям самоутвердження життя» [72, с. 823], тобто, «господарство – це 

функція життя, сотвореного та існуючого» [72, с. 853], внаслідок боротьби двох 

метафізичних начал: життя і смерті, свободи і необхідності, механізму та 

організму [72, с. 823]. Господарство – це процес «олюднення природи» [72, с. 

822]. Слід зазначити, що протиставлення органічного та механічного способів 

світосприйняття – це когнітивний маркер філософії Срібного віку, 

представлений у творах В. Соловйова, М. Бердяєва, С. Левицького, 

П. Флоренського та ін.  

М. Бердяєв висунув думку про те, що ще «ніхто ніколи не пояснив, як 

реальність буття переходить в ідеальність пізнання» [46, с. 570] передусім тому, 

що «причинність є категорією, котра стосується світу феноменів і цілковито 

непридатна до світу ноуменів» [46, с. 584]; вона є «дробом істини» як 

елементом є «день нашого життя» [46, с. 580]. З одного боку «пізнавальний 

розум не може пізнати таке існування, яке не є об’єктом» [46, с. 578], бо, як 

сказано в «Упанішадах»: «Око моє не бачить Тебе, бо Ти – зіниця ока мого», а з 

іншого – тією мірою, якою наука пізнає істину – в ній відображається Логос 
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[46, с. 579], тому «кожне активне начало є духовне начало» [46, с. 578]. Істина – 

це «торжество сенсу світу» [46, с. 570], що розкривається через «людський 

творчий акт духу» [46, с. 571]. 

Отже, шлях пізнання «істини економічного ідеалу», власне атрактора, 

розгортається у двох напрямах світорозуміння: механістичному та органічному. 

У рамках цього дискурсу іде пошук відповідей на питання про те, чим є 

економічна система: органічним цілим чи механічним агрегатом? С. Левицький 

писав: «Висхідне метафізичне питання… виражається дилемою: чи є явище 

певним цілим, наділеним своєрідністю, цілеспрямованістю і цінністю, чи воно 

може бути вичерпно пояснено як сума зовнішніх один щодо одного елементів, 

тобто агрегат, що діє за законами механічної причинності?» [301, с. 72]. І далі: 

«Чи вичерпується сутність культури сукупністю складних методів праці, 

засобів виробництва,… чи вона являє собою органічне ціле, проникнуте 

неповторним стилем, у якому розгадується ідея даної культури?» [301, с. 73]. 

«Продукт господарства, – пише С. Булгаков, – це предмет природи,… що 

втілює у собі суб’єктивну ціль, здійснює заздалегідь проектовану у суб’єкті 

модель або ідею» [72, с. 839], тобто, конституйований «господарським 

логосом», що зумовлює «практичну поступливість природи, її рецептивність 

стосовно завдань і проектів я» [72, с. 839]. Цей «господарський логос» тісно 

пов'язаний з явищем атрактивності, зумовлюючи структуру і тип економічної 

системи або як органічне ціле, або як механічний агрегат. Ціле передбачає 

множинність та різноякісність елементів і функцій, які становлять єдність та 

синергічно реалізують емерджентний ефект цілісністю структури та 

цілеспрямованістю функцій. Саме цілеспрямованість виступає динамічним 

виявом організаційного цілого, крізь який проглядає певний атрактор – модель 

кінцевого бажаного стану і проект оптимального, раціонально осмисленого 

руху системи. Цілеспрямована атрактивним принципом динамічна властивість 

цілого передбачає причинність як матеріал свого втілення. Для органічного 

цілого механічний автоматизм функцій передбачає вищу доцільність та 

попередню осмисленість. Натомість у «мертвому, позбавленому творчої думки 
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та розумного сенсу рухові нема живого начала», – зауважує С. Булгаков [72, с. 

608]. Різноякісна множинність, яка синергічно реалізує еквіфінальну мету, 

слугує матеріалом воплочення єдності, вираженої і даної у пізнання через 

ідентифікований шляхом системного аналізу атрактор. Кожна органічна 

система долає виклики на основі свого історичного базису реакції, 

нагромадженого у пам’яті досвіду, тобто протистоїть ентропії не стільки на 

рівні буття, скільки на рівні свідомості, і в цьому полягає практичне значення 

історичних ресурсів культури.  

Для механічної системи минуле праксеологічно безвартісне, бо, 

вираховуючи алгоритм руху, можна передбачувати долю кожної механічної 

системи, де минуле і майбутнє тотожно релевантні у модальностях 

актуалізацій, що зводить нанівець цінність будь-якої рефлексії та значення 

будь-якого досвіду. Для органічної системи історія не лише виявляє досвід 

подолання викликів у минулому, чим обумовлює розуміння причинності 

теперішнього. Історія через етнокультурний символ конституює часову 

розбалансованість буття і поєднує свободу з необхідністю в актах 

цілеспрямованого творчого вибору. Справа в тому, що для рефлексуючого 

суб’єкта незворотний лінійний час – це не просто дискрет як простір і енергія, а 

«внутрішня доля», що звільняє від фаталізму минулого і через спрямованість 

теперішнього у майбутнє в актах творчого цілепокладання втілює цінність у 

бутті через інновації. Людина – це істота шансів, а минуле – це фатальна доля, 

дискрет здійсненого вибору, а отже – поле нереалізованих пращурами 

можливостей і вектор свободи для творчості нащадків: так історія стає живим 

середовищем синтезу буття і цінності, свободи і обов’язку, минулого і 

майбутнього у творчій самоцінності миті теперішнього. Для органічного типу 

свідомості, наголошує С. Левицький, час – це «рефлекс вічності, рефлекс 

ідеального буття у реальному» [301, с. 145] та підстава соборності та 

солідаризму, мультиінтелектуальної інтегральності синергетичної волі до 

життя культурно, ментально і духовно спорідненої спільноти.Історична пам'ять 

– це ресурс можливості ідеального буття. Мається на увазі ось що: пригадуючи 
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минуле, суб’єкт долає часовий детермінізм буття, «тут і тепер» активує свій 

сутнісний наратив, уможливлюючи цінність у бутті. Перманентна творчість 

буття на основі пам’яті емансипує буття від часу і наближає до буття 

ідеального, локально маніфестованого як взірець у полі атрактивної ідеї. Так 

минуле зумовлює, але не детермінує хід розвитку, розгортаючи через 

атрактивність нові можливості єдиного цілого. 

У механічних системах патерни мислимі у режимі математичного 

однорідного часу без якісних модифікацій втілення цінності у бутті, тобто без 

онтології свободи.Механістичне світосприйняття, конституйоване рефлексією 

причинності, трактує минуле як небуття. Якщо дві події в часі не співпадають в 

одномиттєвості своєї актуалізації, то наслідок кожної причини – це інший стан 

буття, а причина – вже здобич Лети. Тому буття – це чуттєве проживання 

теперішнього, сума вражень і насолод лише «тут і тепер» поміж двох вимірів 

небуття – минулого і майбутнього. Але це і є імператив гедонізму та 

утилітаризму, де егоїзм – це єдина виправдана спонука до дії і де нема жодного 

етичного обов’язку, бо минуле – це небуття, а теперішнє – мить перед 

невідворотністю «мертвої вічності минулого та невідомої і загрозливої вічності 

майбутнього» [301, с. 132]. І ця безчасова миттєвість буття перед надчасовою 

вічністю небуття завжди була предметом жаху чуттєвої ментальності та 

предметом екзистенції та сублімації ідеаційної ментальності. Споглядаючи у 

вічності майбутнього фатум вічного повторення пройденого, механічна 

ментальність здатна розуміти єдність у різноманітності лише як одноподібність 

у бутті – і з цього випливають усі наративи і потуги присилуваної уніфікації у 

кількісній одноподібності знеособленого існування, де мить буття – це шанс 

для гедоністичного задоволення або прокляття невідворотності страждання в 

умовах світу як дефіциту. Це ментальна пастка утилітаризму, про яку не 

здогадувався Дж. Бентам, але яку відчували, осмислювали та парадигмально 

спроектували сефардійський геній Д. Рікардо та ашкеназький геній К. Маркса. 

Дихотомія механістичного та органістичного способів рефлексивності 

повною мірою відобразилася у системах економічного мислення аналізу 



62 
 

способів і форм організації господарювання. Це чітко побачив Х. Уерта де Сото 

[532]. Іспанський вчений виділяє два наративи економічної теорії: статичної та 

динамічної економічної ефективності. Хоч як це дивно не виглядає на перший 

погляд, ідея статичної економічної ефективності тісно пов’язана з техногенно-

інноваційним бумом Великої промислової революції та активної 

індустріалізації виробництва. Оскільки, згідно із другим законом 

термодинаміки, будь-який фізичний процес передбачає розсіювання та 

безповоротну втрату енергії, завданням інженера-винахідника стає таке 

вдосконалення машини, де б енергетичні втрати були якомога менші за рахунок 

досягнення максимуму статичної енергоефективності. Під впливом механічної 

фізики економісти кінця ХІХ ст., передусім маржиналісти, замінили в 

економічному аналізі поняття енергії на поняття корисності. Так, Л. Вальрас, 

використовуючи математичні підходи, ототожнив поняття сили та рідкісності 

як вектори, а також енергії та корисності як скалярні величини. Чиста 

політична економія, яка передує прикладній політичній економії, на думку Л. 

Вальраса, є наукою, яка «цілковито подібна на фізико-математичні науки», 

причому «математичний метод не експериментальний, а раціональний» [223, 

с. 506]. Мистецтво для Л. Вальраса – це «теорія індустрії», яка досліджує факти, 

що мають своїм джерелом прояв людської волі, «проникливої і вільної», 

спрямованої на оволодіння силами природи для «підпорядкування цілей речей 

цілям людини» [223, с. 504].  

Щодо В. Парето, то може скластися враження, що він є прихильником 

органічного трактування природи соціально-економічних систем, коли пише, 

що «рівновага соціальної системи подібна до рівноваги живого організму… 

треба дивуватися, що хтось може розуміти життя як стан рівноваги,… 

нерухомості, коли насправді життя є рух!» [394, с. 103]. Але далі В. Парето 

пише таке: «Економічна система складається із певних молекул, які 

приводяться в рух схильностями і смаками… В економічній системі нелогічний 

елемент повністю залежить від смаків, і на нього не звертають уваги, бо смаки є 

фактично задані» [394, с. 103]. І коли В. Парето говорить про детермінізм 



63 
 

даностей, які зумовлюють рух, він виявляє себе адептом парадигми статичної 

ефективності, що випливає з механістичного світогляду, хоча перед тим 

переконливо порівнював економіку з організмом.  

М. Блауг справедливо зауважив, що маржиналістська «теорія загальної 

рівноваги опинилася в глухому куті», бо вона «не поглибила знання про те, як 

насправді функціонують економічні системи» [56, с. 523], передусім завдяки 

ігноруванню динамічного аспекту економічної ефективності, пов’язаного із 

креативним потенціалом людини. 

Х. Уерта де Сото вказує на «один серйозний недолік» економічної теорії 

добробуту. Цей «недолік» випливає із переконання, що «індивідуальні шкали 

корисності і ті можливості, які відкриваються перед кожним економічним 

суб’єктом, наперед задані, відомі і незмінні дискрети» [523, с. 7], ефективність 

розподілу яких відбувається згідно із оптимумом Парето. А далі ідея статичних 

обмежених ресурсів у режимі ментальності механічного світорозуміння 

зводиться до трактування економічних процесів як суто технічних: 

технологічна ефективність передбачає мінімізацію виробничих ресурсів у 

фізичному сенсі (наприклад, тонн вугілля чи барелей нафти), а економічна 

ефективність – те ж саме тільки в сенсі витрат – кількість одиниць ресурсу 

помножена на ринкову ціну одиниці. Через те ці два процеси виглядають 

ідентичними. Х. Уерта де Сото пише, що «статичний підхід в економічній 

теорії зводить принцип економічної ефективності до технічної проблеми 

максимізації» [532, с. 8]. Але насправді основним критерієм економічної 

ефективності є не статичний, а динамічний аспект, пов'язаний із інноваційною 

підприємницькою діяльністю, яка єдина може зрушувати криву виробничих 

можливостей вправо завдяки новому баченню джерел прибутковості. Отже, 

ключовим імпульсом економічного розвитку слугує людський фактор 

особливого ґатунку – когнітивний капітал. Якщо інтелектуальний капітал на 

основі техноургічної механістичної ментальності знає «як?» поєднати 

техногенні дискретні фактори виробництва для мінімізації енергетичних втрат, 

то когнітивний капітал, розуміючи «для чого?», бачить не лише засоби, а, 
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передусім, таку мету, якої перед собою до того часу ще не ставив ніхто. 

Причому мотив прибутку не завжди зумовлюючий, адже, як писав Е. Тоффлер 

[522], ніколи точно не відомо коли в голову вченому прийде інноваційна ідея.  

Для цього типу людей, які, за висловом Й. Шумпетера [674], «розкошують 

ризиком», творча діяльність є іманентною спонукою, а не меркантильно 

зумовленою жадобою, що зближує їх, як констатував М. Кастельс [248], більше 

з митцями, ніж з бізнесменами. 

Нас цікавить запитання: чи керує когнітарієм етичний імператив, 

наприклад ідея «загального добра» Аристотеля? А. Менегетті писав, що в 

економічній теорії набув кульмінації дискурс про «співвідношення душі і 

машини» [343, с. 14]. Продовжуючи думку Й. Шумпетера про «розкіш 

ризиком» як винагородою для підприємця-новатора (для якого прибуток – це, 

швидше немотивована, проте очікувана, аніж основоположна і зумовлююча 

винагорода), А. Менегетті пише, що «корінь задоволення завжди проростає з 

відкритої творчої дії» [343, с. 95], у якій людина «персонізує буття у своєму 

існуванні» [343, с. 15]. А цінність – це все те, що збільшує буття шляхом 

«реалізації функції ідентичності та зростання» [343, с. 122]. Ідентичність – це 

референтність дії та етичного принципу, а зростання – це якісний вимір буття 

суб’єкта та довкілля під його впливом.Підприємець-когнітарій, за А. Менегетті, 

– це людина, яка «демонструє рідкісну інтуїцію і силу волі, втілюючи їх в 

історичному дійстві. Він кує істину: і в цьому полягає плоть істини світської 

людини» [343, с. 120]. Така діяльність «возвеличує людину», бо «у набутті 

особистого багатства умовою є реалізація інших людей» [343, с. 121]. Через те, 

продовжує Е. Коломбатто, «ефективність, яка вимірюється багатством або 

валовим внутрішнім продуктом, не годиться на роль критерія. Ефективність 

каже про результат, а не про моральні принципи та ідеї. Тому альтернатива 

полягає в тому, щоб відмовитися від стандарту ефективності,… замінивши його 

на стандарт справедливості» [272, с. 26]. 

Х. Уерта де Сото, оголосивши себе «адвокатом» неоавстрійської школи, 

пише, що «основною метою ринку є… забезпечення інституціональної 
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структури, що породжувала б підприємницьку творчість та координацію» [532, 

с. 13], бо єдиним джерелом неефективності є нездатність підприємців бачити 

існуючі на ринку можливості нової прибутковості [532, с. 15]. І, посилаючись 

на М. Ротбарта, стверджує, що «критеріями ефективності, які визначають 

рішення, можуть бути лише етичні принципи і більше нічого» [532, с. 13]. Але, 

звернемося до М. Ротбарта: «Праксеологія – економічна наука – не дає 

остаточних етичних суджень: вона всього лише слугує джерелом даних, 

необхідних для подібних суджень… Якщо вдасться показати, що етична ціль 

внутрішньо суперечлива і концептуально нереальна, вона має бути визнана 

абсурдною і відкинута» [445, с. 301]. Л. фон Мізес писав, що «праксеологія  

формулює запитання: що відбувається під час дії?» [349, с. 46]. Це «наука про 

засоби, а не цілі» [349, с. 18], яка відштовхується від думки про «сутність 

діяльності» [349, с. 41], адже діяльність – наслідок мислення, а людина – це 

істота, здатна раціонально пояснювати свою поведінку [349, с. 10]. Тому 

«раціоналізм, праксеологія і економічна наука не розглядають первинні 

спонукальні причини і цілі діяльності, а вивчають засоби, що застосовуються 

для досягнення бажаних цілей» [349, с. 19]. Предмет праксеології – людська 

діяльність, тобто, воля, приведена в рух і трансформована в силу [349, с. 14]. 

Розуміння реалій людської діяльності, за визначенням Л. фон Мізеса – предмет 

економічної науки [349, с. 10], де теорія каталактики – лише елемент 

праксеології. Оскільки кожна дія є результатом рішення, то економічний аналіз 

слід розпочинати з дослідження акту вибору [349, с. 7]. І при цьому не 

обов’язково шукати «закон долі людства» [349, с. 5]. Р. Талер, у сказане щодо 

раціональної людської діяльності, вносить один суттєвий коректив – «помилку 

хіндсайта»: так, людина – це раціонально інтерпретуюча себе істота, але кожен 

«розумний заднім числом», тобто досвід осмисленого минулого дає ілюзію 

розуміння того, ніби людина завжди знала, що хід подій буде саме таким, а не 

іншим [510, с. 26], а отож мала б передбачити результат, що є суть евристики – 

«модного терміну на означення алгоритму рішення завдання» [510, с. 26]. Але у 

кожному процесі руху до мети виникають екстерналії, які власне і зумовлюють 
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таке ментальне явище як «помилка хіндсайта». Д. Норт з цього приводу 

заговорив про «адаптивну ефективність» соціальних інститутів, тобто стимулів 

активізації творчої енергії підвищення адаптаційного потенціалу соціуму через 

поглиблення і розширення знань і навиків [387]. І хоча ідея адаптивної 

ефективності Д. Норта, на думку Х. Уерта де Сото, є «антипаретівською» щодо 

розуміння ефективності, саме поняття «адаптації» передбачає вимушену 

комбінацію заданих дискретних ресурсів в умовах новопосталих викликів 

довкілля. Завдання ж когнітарія – не адаптація до викликів, а їх асиміляція і 

перетворення у ресурси осягнення тих вищих цілей, які не охоплюються 

праксеологією, бо зумовлені аксіологічними наративами, прагненням 

синергічним чином через творчість втілити цінність і примножити буття. Під 

таким кутом зору сучасна неоінституціональна ідея «адаптивної ефективності», 

що була покликана подолати детермінізм «статичної ефективності», сама 

виявилася його різновидом – способом нового комбінування точок на кривій 

виробничих можливостей, що передбачає більш довершений спосіб мінімізації 

витрат, передусім енергетичних, відображених у цінах на ресурси. Але лише 

примножене когнітарієм у формі інновації буття дає прибуток (Й. Шумпетер) і 

зміщує криву виробничих можливостей вправо. 

Лише живі системи черпають для себе із довкілля матеріал, і лише ті 

живі системи, які конструйовані «суб’єктом вчинку» («диригентом» за 

Є. Слуцьким чи «скульптором життя» за С. Левицьким), можуть 

асимільовувати неживий матеріал для втілення органічної форми. Саме таку 

систему «понять та аксіом, пристосованих до вживання для системи дій 

свідомих творень» [476, с. 682], Є. Слуцький визначає як формальну 

праксеологію, зміст якої являє собою «дефінітивну багатообразність,… щоб з 

бажаною точністю відображати відповідні боки емпіричної дійсності» [476, с. 

693]. У цьому контексті «формальна економіка» – це «окрема дисципліна в 

межах формальної праксеології» [476, с. 693].   

По-суті праксеологія досліджує живі, відкриті системи суспільства, у 

яких індивідуальний вчинок формує поведінковий патерн, зумовлюючи 
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конструктивну мінливість вдосконалених станів та відбір – селекцію практик 

досягнення більш ефективних станів, де критерієм відбору слугує не 

трансформаційний еволюційний механізм, який забезпечує мінімізацію 

дисипації енергії та зменшення виробництва ентропії (на основі законів 

термодинаміки для фізичних систем та міжвидової боротьби для біологічних 

систем), а біфуркаційно. Соціально-економічні системи, у яких функцію лігатур 

виконує знання (розуміння явищ дійсності та принципів цих явищ), 

еволюціонують біфуркаційно: впроваджений у виробництво винахід не лише 

мінімізує економічні витрати у процесі виробництва, а активує кумулятивні 

кола збільшуваної прибутковості у суміжних галузях виробництва і саме так 

постає емерджентність соціально-економічних систем – як цілеспрямована 

синергія волі, об’єднана ідеєю можливості актуалізації нового буття на основі 

пізнання онтологічного сенсу цінності, де ключову роль відіграє фільтр 

свідомості – інтелігібельна здатність розпаковувати спресовані сенси 

семантичного вакууму і творити тексти як цінності і наративи. Саме такий тип 

економічних систем Д. Лал називає «прометеївським» [295, с. 30]. 

Біфуркаційний принцип «нових комбінацій» Й. Шумпетера Д. Лал доповнює 

діяльністю «наступних індустріалізаторів, які засвоюють і вдосконалюють 

результати економічного зростання за Шумпетером» [295, с. 240]. По-суті Д. 

Лал веде мову про кумулятивний ефект «дифузії інновацій» Е. Роджерса [442]. 

«Смітіанський» тип економічних систем забезпечував інтенсивне зростання 

через «невидиму руку» та фритредерство але спадна гранична віддача землі 

активувала патерни дефіциту у сфері відносин розподілу, що загострювало 

класові суперечності та «похмуре» ставлення до політичної економії. 

Мистецтво «нових комбінацій» виводить економічну систему на вищий рівень 

гомеостазу, але внаслідок дифузії інновацій середня норма прибутку 

вирівнюється і в умовах нового оптимуму Парето повертаються старі проблеми 

«пасток бідності», «ресурсних проклять», «екстрактивних інститутів», «загадок 

капіталу», «лихварських банкономік» та інших ентропійних екстерналій. 

Механістичний тип економічної ментальності не бачить, а отже не дозволяє 
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здолати дискретний ментальний наратив другого закону темодинаміки: 

концентрація впорядкованості у системі досягається лише ціною експорту 

безладу у природне і соціальне довкілля, прирікаючи цивілізацію існувати у 

біполярному економічному просторі бауманівських «туристів і волоцюг» [32]. 

Саме такий тип економічної ментальності А. Чухно [584] пов’язував із 

кризовими явищами сучасної парадигми економічної теорії, із діяльністю 

адептів так званої «партії мейнстріму». Зосередившись на математичній 

формалізації ідеалізованої імітації псевдожиття, мейнстрімівці відірвались від 

реалій економічної дійсності, зокрема від існуючих суперечностей біполярного 

світу, висуваючи безальтернативні догматизовані проекти по-епікурейськи 

впорядкованої, уніфікованої ментально і мультикультурно дійсності, де 

інтенсифікація споживацтва у полі дефіциту – це єдина істина закону життя. 

Цій ентропійній у принципах і суті своїй світоглядній системі А. Чухно 

протиставив еволюційну економічну теорію Й. Шумпетера, де ключовим 

ресурсом розвитку виступає людський фактор підприємництва – візія «нових 

комбінацій» як джерел прибутковості на основі синергетичного ефекту 

інновацій у виробництві. І при цьому Й. Шумпетер (як і представники 

історичної, неоавстрійської, фрайбурґської та інституціональної шкіл) вважав 

людину продуктом культури. Він, зокрема, заявив, що «доктрина утилітарного 

раціоналізму мертва» [674, с. 329], бо хоча «людина зазнає корисного і 

раціоналізуючого впливу сприятливого і несприятливого досвіду… перебуває 

під впливом відносно простих і зрозумілих мотивів та інтересів» [674, с. 320], її 

знання «не гарантують визначеності й раціональності думки та дії» [674, с. 

322]. Раціональність думки не гарантує раціональність дії, через що «поведінка 

споживачів не зовсім відповідає приписам підручників з економіки» [674, с. 

320]. Тобто, існують атрактивні фактори впливу на економічну мотивацію, 

через що раціональність мислення і раціональність дії не являють собою повну 

тотожність. 

На перший погляд культура і економіка мають різні предмети 

дослідження, які не пересікаються: «Культура позначує спадкові структури, 
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притаманні колективним ідентичностям, а економічна наука вивчає процеси 

прийняття рішень універсальними, раціональними індивідами» [39, с. 185]. Але 

насправді спільного багато: по-перше, існує так звана «культура економістів» – 

продукт діяльності співтовариства економістів в межах соціального контексту 

із використанням відповідних сенсів, символів і норм, та імітована на основі 

природничих наук, об’єктом якої слугує поведінковий патерн раціонального 

індивіда, а будь-який патерн – культурне явище.По-друге, на думку П. Бурдь’є 

[78], економічні структури є результатом цілеспрямованих зусиль економічних 

агентів, які є суб’єктами «точок сили», а структура економічної системи – це 

квінтесенція їхньої волі. Ці суб’єкти керуються певним набором переконань, 

відтворюючи світ у вигляді «дзеркального відображення економічної думки: 

світу без колективів, де все, що має значення, – це реалізація приватних 

інтересів» [39, с. 143]. Тобто, бачимо фактор ментальної ідентичності, що 

зумовлює синергію волю по відтворенню визначеної моделі світу, а це – 

функція культури. По-третє, економічна діяльність будується на договірних 

відносинах у формі юридичних репрезентацій прав і обов’язків, що зумовлює 

існування такого явища як «стратегічна ідентичність» [39, с. 139]. Індивіди 

домовляються й укладають взаємоузгоджені та взаємовигідні контракти, 

виходячи з власних інтересів у мультикультурному просторі. Тобто, сама умова 

можливості договору передбачає ідентичність сенсів, значень і символів в 

інтерпретації існуючого образу світу і бажаного як реальність в актах 

економічних відносин економічних суб’єктів. А це означає, що «кожен 

параметр соціальної реальності трактується як невід’ємна складова того 

соціуму, який визначається як культура… будь-яке явище – це культура» [39, 

с. 140]. По-четверте, культура – це «система фільтрів, що визначає вибір за 

взаємною згодою» [123, с. 457], тобто, – у режимі проміжних цілей, коли нема 

сенсу затрати додаткових зусиль на раціональне осмислення вчинку. Цю 

функцію забезпечують інституції – колегіальні поведінкові патерни, що 

конституюють цілі як засоби вищих цілей. А це означає атрактивність 

поведінкового патерна економічної діяльності.  
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Взагалі-то, кожен патерн атрактивний, бо має свій зумовлюючий 

принцип у ментальності, де імпліцитно існує образ бажаної дійсності як набір 

цінностей (тобто, індивідуальний культурний патерн), а також існує 

колективний взірець сукупності способів досягнення індивідуальних цілей 

інтегральною взаємодією взаємозацікавлених суб’єктів (колективний 

поведінковий патерн), усуваючи суперечності та узгоджуючи мотивації. Тому 

кожна форма порядку, що постала синергічно, зумовлена атрактивно.  

Економічну науку можна трактувати як культурний артефакт 

епікурейського аксіологічного наративу, втіленого в утилітаристському 

парадигмальному проекті капіталістичного ринкового суспільства. 

Поведінковий патерн сучасного суспільства масового споживання – це 

симулякр атараксії– прагнення духовної безтурботності, де «ефект ендаумента» 

(епікурейська «арифметика задоволення») витісняється «архітектурою вибору» 

(нав’язуваним образом потреби і можливістю доступу до блага, де інтерес 

«архітектора» замасковано під інтерес ринкового актора).  

Чи зумовлюється економіка іншими джерелами атрактивності, окрім 

утилітаристсько-гедоністичних нарацій, оформлених у поведінкові патерни 

раціонально діючого індивіда, і який стосунок до цього має українська 

дійсність, розглянемо у наступних розділах.  

 

1.3. Ціннісна модель розвитку національної економіки у контексті 

впливу на неї соціально-культурної сфери 

Вже починає викликати здивування і тривогу той факт, що сучасна 

пострадянська Україна вже чверть століття ніби «зависла», підозріло довго 

«забуксувавши» у часовому лазі «ринкових трансформацій» своєї національної 

економічної системи. Ця невтішна дійсність, яка тривожно переживається 

сучасниками як зубожіння під дією деструктивних кіл відтворення патерна 

«пастки бідності» [453] в умовах домінування «екстрактивних інститутів 

креольської еліти» [1], яка ввергнула країну в режим «залізного закону 

олігархії» [1], потребує вже не просто системного аналізу, а онтологічної 
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оцінки джерел атрактивності національного буття українців.  Це складний і 

тернистий шлях на інтелектуальну Голгофу, де «воскресіння» забезпечить лише 

Історія – але хтось має ним пройти.  

В інтерв’ю газеті «Експрес» [№1(9670), 4–11.01.2018] письменник В. 

Шкляр висловив думку, що протягом власної історії українці часто воювали за 

волю, за справедливість, але ніколи – за свої економічні інтереси. Доля правди 

у цьому твердженні є: князівські усобиці за вотчини – це далеко не народна 

війна, а козацькі повстання за вольності – це прагнення урівнятись у 

політичному статусі із польсько-литовською шляхтою, де проблеми власності і 

ренти були похідними, другорядними, вмонтованими в основне політичне 

питання, з якого випливали автоматично. Невже український господарський 

«ойкос» має таке глибоке коріння, що його жоден ворог не надірве та жоден 

виклик сутнісної трансформації виробничих відносин новопосталих суспільно-

економічних формацій не знівелює? Коли і що може змусити українців соборно 

повстати за свої суто економічні інтереси? 

Це складне питання потребує історичного, культурного та семіотичного 

екскурсу. Щодо історичного методу: оскільки минуле у живих системах 

уприсутнене у теперішньому як втілена у наслідку причинність, то системи 

повинні класифікуватися не лише за предметом і методом, а й за часом, до 

якого належить об’єкт дослідження. Історичний метод, окрім констатації фактів 

минулого, виконує функцію «репрезентації відмінності» [452, с. 19], де 

«історизація теперішнього» передбачає два екзистенціальні акти: 1) 

позиціонування теперішнього ритму часу на основі образу минулого як 

репрезентації втраченого або нездійсненого (бо з-поміж n-ї кількості варіантів 

вибору реалізується лише один, а інші продовжують існувати як можливості і 

зосереджуються в історичній пам’яті народу як етичний імператив для 

нащадків; коли народ втрачає свою історичну пам'ять, то душі пращурів ідуть у 

небуття); 2) виділення місця для майбутнього на основі репрезентації 

втраченого як нового шансу в нових умовах теперішнього. А оскільки вибір 

обумовлений цінністю, то це шанс нового буття предків через творчий чин 
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нащадків – і в цьому полягає етичний вимір історичного буття, де предметом 

пізнання слугує аксіологічний наратив. «У суспільних науках, – наголошують І. 

Савельєва та А. Полєтаєв, – не існує «загальної теорії», не прив’язаної до місця 

і часу. Навіть найформалізованіші економічні моделі випливають із певної 

реальності, що існує у певний час у конкретних країнах» [452, с. 21].  

Суперечність між Буттям і Хроносом Л. Ґумільов перевів у дискурс 

«Кліо проти Сатурна» [162, с. 259]. Якщо у М. Гайдеґґера суще виявляє себе в 

історії і здатне екзистувати саме тому, що в основі свого буття воно тимчасове 

[561, с. 375], тому «принцип часовості – це сенс цілісності уприсутненого 

буття» [561, с. 373], то для Л. Ґумільова «історичні процеси, які протікають у 

потоці часу, ентропійні та інерційні, а отже, відповідно, виникають не завдяки 

Хроносу, котрий пожирає своїх дітей, а всупереч йому» [162, с. 259]. Сатурна 

долає Зевс – володар блискавок, енергії – «антиентропійних імпульсів, які, 

виникаючи, відтерміновують процеси загибелі – ентропію Всесвіту. Сила – 

причина, що викликає прискорення, – рятує Космос від перетворення його у 

Хаос, і ім’я цій силі – Життя. 

Але у вічній війні первозданних стихій слуги Сатурна – гіганти або 

асури нічого не втрачають, бо їм нічого втрачати. Хронос щосекунди 

преображає їх лик, позбавляючи особистих якостей і властивостей. Але 

паладини Космосу – упорядкованого Всесвіту за природою своєю такі, що 

набувають форму, і відповідно, особистість, у кожному випадку неповторну. І в 

боротьбі із Хаосом вони зустрічають свою смерть, яку В. І. Вернадський 

розглядав як розрив простору від часу. 

Для тих, хто помер,… час зникає, але усі організми біосфери 

взаємопов’язані. І відхід одного – це втрата для багатьох, тому що це перемога 

одвічного ворога життя – Хроноса. Змиритися із втратою – означає здати 

позиції, і проти Смерті постає Пам'ять – перепона ентропії уже не буття, а 

свідомості» [162, с. 260]. 

М. Гайдеґґер наголошував, що історія означає не лише минуле, а й те, 

що постало із нього, актуально перебуваючи у режимі берґсонівського 



73 
 

становлення. І тому вона виявляє «ціле сущого, що змінюється у часі», тобто не 

просто спосіб буття, те, що відбувається, а ту «сферу сущого, яка з огляду на 

сутнісну обумовленість людської екзистенції «духом» і «культурою» 

відрізняється від природи» [561, с. 379]. Тому культура, як наголошував 

С. Кримський, є «історичною системою і за походженням, і за суттю» [284, с. 

15], котра «реалізує історичний досвід у формах творчості, що надають сенс 

індивідуальності» [284, с. 16], переносячи цінності у буття і роблячи 

життєдіяльність осмисленою і цілеспрямованою. С. Кримський визначає 

культуру як «актуалізацію смислового потенціалу творчої діяльності, що 

характеризується перетворенням речей на речення (тексти) і відтворенням 

історичного досвіду в його перспективних можливостях» [284, с. 16]. Культура 

«стверджує людиновимірний світ, структурований за модусами творчості і 

свободи» [284, с. 33], і тією мірою, якою «культура припускає вихід у 

прийдешнє через теперішнє та актуалізацію невикористаних можливостей 

минулого», вона інтегрально синтезує майбутнє, поєднуючи ідеальний світ 

можливостей із буттям, синтезуючи властивості у речі, продукти творчості і 

результати виробництва, що дозволяє визначати культуру «універсумом буття» 

[284, с. 35]. Тому культура – це завжди «альтернатива до всього ентропійного» 

[284, с. 24].Завдяки «цілеспрямованості цілого», через живу творчість 

«реконструюється дух зниклої цінності» [284, с. 25] як лик вічності у знаменні 

часу. 

Історія, за М. Гайдеґґером, – це «триваюча у часі подія екзистуючої 

присутності, причому минуле перебуває у взаємобутті, і являє собою 

успадковану через традицію актуальну подію» [561, с. 379]. Історичний 

артефакт – це «ужитковий засіб поза ужитковістю», що репрезентує іманентне 

того світу, котрий минув, зумовлюючи «екзистуючу присутність» для того 

світу, що є [561, с. 380]. І через те, що світ наділений «буттєвим родом 

історичного», має місце «онтологічна визначеність уприсутнення» у культурі 

[561, с. 381]. Буття сущого, на думку М. Гайдеґґера, конституюється 

історичністю: буття присутності – це турбота, вмурована у час, яка являє собою 
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подію, що визначає «екзистенцію як історичну» [561, с. 382] і тим зумовлює 

можливості. М. Гайдеґґер писав: «Всяке благо є спадщина і в характері благ 

лежить надана можливість власної екзистенції,… в рішучості конституюється 

передача спадщини» [561, с. 383]. Але «будучи вибрана», екзистенція 

перетворює можливість у «простоту долі», де «доленосна присутність як буття 

у світі сутнісно екзистує з іншим, через що події стають співбуттям і 

визначаються як історичний шлях» [561, с. 384]. 

Тобто, історія і культура вказують на те, «з якого сущого зчитувати сенс 

буття» [561, с. 7]. С. Кримський наголошував, що у зворотній логіці оновлення 

минулого діє не каузальна опосередкованість руху за  стрілою часу, а 

аксіологічні програми історії, метачасова вертикаль, що опредметнює 

екзистенцію, слугуючи наскрізними структурами соціокультурних процесів як 

архетипи і символи. 

У структурі символу поєднується усвідомлений елемент (предмет 

досвіду, образ-медіатор тощо) із «можливістю нескінченно значущого» та 

«буттєво недосяжного» [284], однак такого, по-гайдеґґерівськи «ужитково-

позаужитковго», що надає відлік сенсам буття екзистуючої присутності через 

найвищу турботу для того світу, що є. Символ поєднує у собі «образ зупиненої 

дії» з «енергією зупиненого руху» [580, с. 173] для передачі подієвого імпульсу 

для ментальності – коригування способу співіснування людини з цілісністю 

буття сущого в ареалі її життя – культури, землі і батьківщини, формуючи 

правду її життя та шляхи окрилення її духу. С. Кримський стверджував, що у 

системах, здатних до самоорганізації, початок постійно взаємодіє з кінцем 

через зіставлення первісної потенціальності із завершеною актуальністю [284, 

с. 89], і тим «кінцем звершеної актуальності» є чин людської творчості, а 

«початок» цього чину корениться у символі – просторі «потенційних структур 

та актуальних значень, що визначаються в екзистенційному часі, 

зорієнтованому на вічність, що характеризує метаісторичний аспект історії» 

[284, с. 91]. Символ належить до метаісторії, бо він несе у собі не те, що 

проминуло, а що зберігається і реалізується через синхронні виміри епох, де 
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порталами слугують стрижневі цінності людства, утверджуючи людину у її 

прагненні до нескінченного [284, с. 91]. Етнокультурний символ – це ключ до 

розкриття «архетипових структур національних цінностей» [284, с. 93] в 

інваріантних ситуаціях буття в історичному часі, але у вимірах вічності.  

Аксіологічний «ойкос» – це наративне оформлення антропосукцесії. 

Кожен етнос у процесі свого становлення, тобто у фазі підйому після 

пасіонарного поштовху (за Л. Ґумільовим), вибудовує системи свого 

господарювання, «освоюючи ландшафти та перебудовуючи геобіоценози» [162, 

с. 188]. Економічний розвиток успішніше протікає там, де осередками 

господарювання є території, що поєднують два чи більше ландшафти [162, 

с. 190]. Кожен етнос формується у певному ландшафтному ареалі, спочатку 

адаптуючись до його умов, а далі, внаслідок технологічного винахідництва в 

умовах відтворювального господарства, асимілює геобіоценози до тієї міри, 

коли виробництво додаткового продукту, обумовленого ресурсами місцевості, 

не загрожує репродуктивному потенціалу геобіоценозів. Антропогенна сукцесія 

виникає як результат комплементарності взаємоадаптації геохорів і людності, 

що зумовлює буття етносу – стереотипи його поведінки, відтворювані в історії 

патерни етнокультурної традиції. Досягнута на певному історичному етапі 

взаємоадаптації антропогенна сукцесія надалі формує у поколіннях нащадків 

«пам'ять про ландшафт» – архетипову, «еколого-психічну адаптованість 

людини до певного довкілля в якому існували з давніх часів його пращури, і 

вони сформувалися в етнос під впливом усього соціоприродного комплексу» 

[483, с. 47]. В. Сніжко має рацію, що «етнічний ландшафт визначає 

господарську діяльність етносу» [483, с. 132], проте розвиток забезпечується 

конвергенцією геохорів, де видове розмаїття отримуваного додаткового 

продукту, зумовленого специфікою місцевості проживання етносу, активізує 

відносини розподілу, появу класів і державності. Етнічний ландшафт, як 

конвергенція адаптованих для виробництва додаткового продукту геохорів, 

набуває виміру того резервуару значень, на основі якого спільноти себе 

інтерпретують, і в часи викликів, в умовах необхідності нового чину серед 



76 
 

невизначеності майбутнього та відносності праксеологічних проектів, 

легітимізують чин здатністю пригадувати, екстраполюючись в 

метаісторичному часі до онтологічних візерунків національної пам’яті. Так 

пам'ять про ландшафт стає ресурсом розвитку, слугуючи образом 

безперервності національного буття, фокусом уваги, а отже – джерелом сили, 

пасіонарної енергії для реалізації інституціональних та структурних 

трансформацій. «Світ того, хто сприймає, – наголошує П. Коннертон, – 

визначений межами часового сприйняття і є структурованим; це комплекс 

очікувань, базованих на запам’ятовуванні» [275, с. 21]. Пам'ять про ландшафт – 

це ментальний патерн, що являє собою тріаду інтерпретованих сенсів синтезу 

простору і буття: світ «задуманий/запрограмований – 

сприйнятий/проінтерпретований – прожитий/змінений фактом особистого 

перебування» [275, с. 8].  

Пам'ять про ландшафт українця включає в себе дуальну конвергенцію 

геобіохорів лісу і степу. Саме лісостеп, на думку В. Сніжка, є тим «природно-

кліматичним тлом, яке зініціювало формування психоадаптаційної настанови 

відтворювальної господарської діяльності у людності, яка тут існувала. З часу 

утвердження відтворювального господарчого устрою на українських теренах 

твориться давньоукраїнське довкілля, головною складовою якого є людина з 

психологічно розвиненою творчою землеробською свідомістю – генетична 

основа психоетнічного субстрату майбутнього українського етносу» [483,         

с. 78]. 

Первинний, і надалі визначальний для нащадків, досвід антропосукцесії 

мав місце на теренах сучасної України ще в добу неоліту. Попри дискусію 

істориків та антропологів про причетність трипільців до українського 

етногенезу, перші хлібороби нашої землі все ж були творцями українського 

аксіологічного ойкоса, що постав із хліборобського міфоритуалу. «У своїй 

ґенезі, – зауважує О. Сінкевич, – землеробство постає не як практична 

діяльність, а як міфоритуальна практика. У її циклічних ритуалах 

якнайістотніше відобразилася метакосмічна динаміка пульсації Єдиного: 
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есхатологічне передчуття вичерпності життя і переможна містерія його 

відтворення-воскресіння. У виникненні землеробства не було жодної 

практичної потреби. Фактично всі архаїчні спільноти, які існували (та існують) 

паралельно в історичному часі із сучасними цивілізаціями Заходу і Сходу не 

знають усталеної агрокультури, займаючись полюванням, риболовлею і 

подекуди скотарством. «Рільничу революцію» годі пояснити геокліматичними, 

біосоціальними чи економічними факторами – рільництво є культово-

ритуальним феноменом»[472, с. 69]. Далі О. Сінкевич пише: «Насінина є 

символом метакосмічного вмістилища, універсальною метафорою Буття, що 

розгортається з точки, водночас у неї згортаючись. «Зникаючи» у народженій 

нею рослині,  фактично помираючи, вона «несподівано» воскресає у плодах, 

примноживши себе і залишившись собою. Таким чином залишаючись 

незмінними, одвічні форми протистоять хаотичному розпаду, сплачуючи 

найвищу ціну – ціну власної смерті. Те ж саме за аналогією властиве 

«історичному» часові: постаючи і згасаючи, та чи інша культура у духовному 

бутті підтримує, повсякчас відтворюючи у практичному ритуалі, 

Першоодкровення, що є запорукою нематеріального безсмертя (тваринам 

вистачає відтворювати себе у потомстві). Розквітаючи на тому чи іншому 

етнічному ґрунті, в ту чи іншу епоху, міф також залишається незмінним, 

пов’язуючи між собою крізь час і простір людські спільноти, забезпечуючи 

нелінійну культурну неперервність»[472, с. 73]. О. Сінкевич стверджує, що 

циклічність часу, вічне повернення життя і неминуче подолання смерті було 

саме тим одкровенням, від якого пішли всі системи знаків і символів [472, 

с. 56]. Тому «помираючи у землі, зернина не просто відтворює себе, 

примножуючись у власному воскресінні. Через смерть вона повертається до 

себе самої, несучи у собі вічність як абсолютне злиття кінця і початку в одній 

точці» [472, с. 70]. Це пояснює мотивацію спалювання трипільцями своїх міст: 

«Спалюючи свої міста, трипільці відтворювали у вогненній обрядодії коловий 

цикл, намагаючись зупинити занепад лінійного часу. У цьому ритуалі немає ані 

сліду ужитковості,… «дикої» експлуатації чорноземів. Місто насправді було 
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полісом-полем, у яке висівалося горішнє зерня (тут більш ніж знаковою є 

омографічність українських слів гóрод і горóд). Зростаючи від центру до 

периферії, воно відтворювало розгортання світотворчого імпульсу, як потім 

відтворювало й метафізичне «збирання до купи», починаючи палати від 

периферії до центру. Вичерпавши себе не економічно чи соціально, а по суті, 

поселення поверталося туди, звідки й прийшло»[472, с. 88]. 

Для чого розвинутій господарській системі з надлишками додаткового 

продукту необхідно було повертатись в архетипове лоно першоджерела, 

свідомо програмуючи матеріальний занепад? Насправді все навпаки. О. 

Сінкевич пояснює, що другий закон термодинаміки є природним законом 

історії: «Адже і біологічні, і соціальні спільноти приречені на загибель від 

розпаду. З огляду на термодинамічний вектор, чим складніша система, тим 

менший строк її існування, бо складне більш схильне до виродження… 

Найпростіші організми є найдовершенішими «машинами» виживання і 

самовідтворення. Онтологічний зміст еволюції – це не створення нових форм, а 

створення форм, стійких до подальших змін… Стріла життя має напрямок, 

протилежний розширенню універсуму – до Центру, з якого усе почалося. 

Опиратися загибелі живе може лише одним способом – зберігати вихідну 

інформацію про свій вид. Мутації, у яких дарвінізм вбачає рушій становлення 

видів, насправді є руйнівним фактором, які не покращують, а погіршують 

генетичну програму організму» [472, с. 66].  

О. Сінкевич узагальнює, що «господарська діяльність постала як символ 

і ритуальне відтворення космічних процесів і метафізичного принципу» [472, 

с. 61], де сама людина виступала квінтесенцією міфоритуалу як «зоряне зерно, 

посіяне на землі» [472, с. 75], як недовершене творіння, падіння якого 

визначене заздалегідь, щоб в акті індивідуальної творчості уможливити буття 

вічного у дочасному, безконечного у конечному, універсального в унікальному, 

творця у творінні, цілого у частці, вищого сенсу в інертному матеріалі, 

безсмертя у косності абсурду невідворотного кінця. 
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Господарський наратив українця, його аксіологічний ойкос – це втілена 

у хліборобстві метафізика символу та містерія міфоритуалу Великого 

Повернення, де програма кожного нового початку, а отже, безсмертя буття 

етносу, захована у Шевченковій «церкві-домовині», яку наполегливо шукають 

вороги, «розриваючи високі могили», але не знайдуть ніколи. 

Ю. Шилов продовжує: «Культура – це системна сукупність всієї 

людської діяльності, це те, що знімає протиріччя між суспільним буттям-

небуттям. В культурі співіснують прояви позитивні і негативні, «+» і «―» – 

взаємодія яких надає енергію розвитку. Оцінювати будь-яке явище, вважати ті 

чи інші його сторони добрими або ж поганими можна по-різному і з 

різноманітних позицій… Проте безсумнівним є те, що «+» більш пов'язаний з 

природною основою, тоді як «―» – зі штучними надбудовами на ній. 

Природне в людській культурі – це її архетипи… Вони підсвідомо 

проростають із організму і через «внутрішній голос»… відображують зачаття, 

ембріональність, народження, воскресіння (перехід людини від речовинної до 

польової форми буття) й відродження (черговий перехід від польової до 

речовинної форми)… Архетипи відображують сутність культури; через них – 

вихід на польову першооснову матеріального світу. 

Штучне в культурі – це створене людьми на свій історично зумовлений 

розсуд. А зумовленість та витікає… із природного середовища, господарчого 

типу, родинних та суспільних відносин тощо. Розсуд людей і народів стоїть на 

свідомому, логіко-аналітичному, ідеологічно обмеженому світосприйнятті. Він 

творить речовинні форми культури відповідно до речовинних проявів 

матеріального світу» [662, с. 197].  

Ю. Шилов стверджує, що Україна «містить у собі зосередження полюса 

«+» загальнолюдської культури» [662, с. 199] (надалі ми обґрунтуємо цю тезу), 

який ще декілька тисячоліть тому практикувався через міфоритуал Гандхарви-

Спасителя, сенс самопожертви якого полягав у «знятті протиріч суспільного 

буття; аж до зняття протиріч між життям-і-смертю, буттям-небуттям, між 

речовинними проявами матеріального світу та його ж польовими 
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першоосновами» [663, с. 44]. Основна ідея наукової концепції Ю. Шилова 

полягає в тому, що композиції стародавніх могил-курганів на території України 

відтворюють міфоритуали Рігведи і слугують символами-ключами відкриття 

«брами безсмертя», що забезпечувало неперервну тяглість буття етносу у його 

культурі й метаісторії, коли, кажучи словами Л. Ґумільова, у невідворотній 

минущості окремого життя,ентропії простоїть Пам'ять – воля до життя в 

алгоритмі Традиції. 

Світ українця проростає із пшеничного зерна. Воно – архетипний 

прообраз нашої метаісторіїта культурна вісь національного буття, серцевина й 

онтологічний зміст господарського ойкоса, у якому проростає древо-дім із 

Землі у Вирай, про який Т. Шевченко після повернення із заслання просив у 

Бога [209, с. 116]: 

Я тільки хаточку в тім раї 

Благав, і досі ще благаю, 

Щоб хоч умерти на Дніпрі, 

Хоч на малесенькій горі… 

Поставлю хату і кімнату, 

Садок-райочок посаджу, 

Посиджу я і похожу 

В своїй маленькій благодаті.  

Як бачимо, холотропна нарація аксіологічного ойкоса України у 

часопросторі її історичного буття більш ніж очевидна. Показна архаїка 

етнокультурних символів, у які оформилися архетипи, приховує глибинний 

метафізичний зміст і забезпечує виживання народу в умовах неймовірно 

складних викликів протягом останньої тисячі років, а особливо – останнього 

століття. В. Балушок поділяє думку С. Рибакова про існування «етнічної 

субстанції», яка «виконує роль інформаційного фільтра для всезростаючого 

потоку інформації, а на рівні етнічного підсвідомого – роль амортизатора й 

адаптера стосовно надзвичайно потужного потоку новацій у побуті й 

повсякденному житті. Саме це вважається однією з найвагоміших причин 
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етнічного ренесансу в сучасному світі» [26, с. 25]. Ми солідаризуємося із 

думкою В. Балушка про те, що етнокультурну історію організації 

господарювання українців слід досліджувати «під кутом зору генезису 

етнокультурної традиції, що привела до формування соціального складника 

української етногенетичної ніші» [26, с. 51]. Характер етногосподарчої 

культури, наголошує В. Балушок, визначається етногенетичною нішею, котра 

«відіграє роль матриці, яка знову і знову «відштамповує» певну етнічну 

культуру, відмінну від інших етнічних культур, у результаті існування якої 

з’являється усвідомлення наявності «своїх» та існування поза «своїми» 

«чужих» [26, с. 87]. Тобто, виконує «етнодиференціюючу функцію» [26, с. 87] 

на основі економічного синтезу біогеохорів, додатковий продукт з яких 

стимулює поділ праці, обмін, розподіл, добробут і державність спочатку в 

межах етнічної спільноти, а надалі – і в сфері зовнішньоекономічних відносин.    
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Висновки до розділу 1 

1. Холотропний принцип (від гр. holo – «ціле» і trepein – 

«цілеспрямований рух») у функціонуванні живих, відкритих, стаціонарних 

систем суспільства (а в нашому випадку – економічних систем) проявляє себе 

через атрактивність. Атрактор зумовлює траєкторію руху системи, визначає 

вектор трансформації її структурних та інституціональних компонентів у полі 

атрактивності. На перший погляд, наявність біполярного чи n-полярного поля 

атрактивності говорить про ахолотропність трансформаційних процесів 

економічних систем. Проте кожен когнітивний (здійснюваний суб’єктом 

пізнання) акт та кожен вольовий (здійснюваний суб’єктом творчості) акт має 

передбачати наявність предмета своєї рефлексивності, адже свідомість 

усвідомлює буття лише фокусуючи увагу на відображуваному предметі, 

уявлюваній формі. Через те реалізованим може бути не будь-який рух, а лише 

дискретний набір – проективний спектр структур, покликаних до актуалізації 

через патернальні практики, тобто – атрактори, у яких акумульовані цілі та 

можливості (селективний потенціал) проявлення єдності світу. Як проективний 

дискрет, кожен атрактор діалектично віддзеркалює холономність принципів 

актуалізації економічного буття та холотропність атрибутів і модусів 

можливого як дійсного, закріплених у цінностях, патернах та інститутах 

транзитивних економічних систем. 

2. Холотропний принцип функціонування відкритих стаціонарних 

економічних систем проявляється тріалектично: як «природна сутність» кожна 

економічна система включає матеріально-енергетичну, інформаційну та 

синергетичну основи, які забезпечують становлення і розвиток економічних 

систем, відтворюючи параметри ноуменального порядку ідеально-образного 

взірця – атрактора, структура якого включає: аксіологічний наратив, 

парадигмальний проект та праксеологічний патерн. Перший відображає 

онтологічну суть покликаного до актуалізації буття. Другий являє собою 

програму втілення цінності у бутті, а третій – проект відтворення цього 

втілення у просторі і часі. Отож, патерн виступає завершеною формою 
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атрактора у його цілеспрямованому впливі на якісну модифікацію 

господарських практик. Структура праксеологічного патерна теж являє собою 

тріалектичну конфігурацію: α-, β- і γ-патернів, де α-патерн виступає в якості 

організаційного (підприємець-новатор), β-патерн реалізує контур 

посилювального зворотного зв’язку, зумовлюючи через інвестицію 

актуалізацію інноваційної форми економічного порядку, а γ-патерн 

(маркетолог) виконує функцію гомеостазу та уособлює цим мету системи – 

реалізацію вартості та привласнення доходів. 

3. Методологічною пасткою сучасного економічного мейнстріму 

виявилась інтерпретація гомеостатичного патерна в якості організаційного. Це 

призвело до непорозуміння сутнісних основ економічного розвитку, адже 

програмуюча ментальність гомеостатичного патерна дозволяє діяти у полі 

мотивацій статичної ефективності за оптимумом Парето, де максимізація 

функції однієї корисності супроводжується погіршенням становища інших, що 

гарантує антагонізми і суперечності. Методологічний індивідуалізм 

псевдосублімованої «невидимою рукою» жадоби призвів до суперечностей між 

індивідуальним і суспільним благом, між мікро- та макроекономіками. 

Недосублімований утилітаризмом егоїзм еволюціонував у наратив 

раціонального maxutilityяк універсальної формули людського буття в усіх 

життєвих ситуаціях, через що економіка перетворилась в науку, що пояснює 

світ через припущення, а не феномени. 

4. Як системи, економічні цілісності виробництва, обміну і розподілу – 

атрактивні за суттю, що й зумовлює їх особливості. Є два способи атрактивного 

«притягування»: еквіфінальний та мультифінальний. Утилітаристські нарації 

економічної дійсності ґрунтуються на механістичності світорозуміння як 

неживого агрегату, що постав як результат випадкових флуктуацій спонтанних 

вольових імпульсів. Соціальна система трактувалася економістами як 

машинний агрегат, зумовлений причинністю процесів та конституйований 

раціонально сублімованим егоїзмом. Ідея атрактивності економічних систем 

розгортається у дискурсі про співвідношення «душі і машини» в економічному 
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житті людини і суспільства поміж проектами статичної та динамічної 

економічної ефективності. Сучасну економічну теорію мейнстріму у 

ноуменальному просторі атрактивності можна трактувати як культурний 

артефакт епікурейського аксіологічного наративу, втіленого в утилітаристський 

парадигмальний проект ринкового фундаменталізму та реалізованого у 

поведінковому патерні раціонального ринкового актора. 

5. Дослідження інституціональних передумов економічного розвитку в 

Україні немислиме без пізнання онтології культурного континууму 

національного буття, тобто, без дослідження витоків аксіологічних наративів, 

закорінених в історії та ретрансльованих в етнокультурних символах. 

Аксіологічний ойкос постає як сутнісна ознака ядра патернальної матриці 

національної культури у період антропосукцесії етногенезу. Тобто – внаслідок 

окультурення ландшафтів та організації добування із їхніх геобіохорів бажаних 

видів додаткового продукту, що слугувало матеріальним еквівалентом 

становлення метафізичної дійсності із позитивно розв’язаними суперечностями 

між буттям і небуттям. Для ментальності українця цей «ойкос»являє собою 

ужитковий засіб екзистуючої присутності у бутті, шкалу значень у тріаді 

синтезу простору і буття у світі «задуманому → сприйнятому → прожитому» у 

співвідношенні до метареференції буття ідеального. 

Основні результати дослідження опубліковано у: [575, 577, 579, 580, 

583, 584, 585, 586, 590, 592, 594, 607, 609, 622, 630, 636, 641, 642, 656]. 
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РОЗДІЛ 2.  

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ 

НА РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

2.1. Економіка як продукт розвитку соціально-культурної сфери 

суспільства 

Культура являє собою органічно посталий комплекс досягнень 

розумової діяльності, що забезпечує відтворення соціальних систем шляхом 

удосконалення способів користування природою. І в цьому сенсі культура 

постає як інструментальний апарат взаємодії соціуму із природою, суб’єкта із 

середовищем, визначаючи як специфіку потреб суб’єктів, так і шляхи їх 

задоволення. Під таким кутом зору культура і економіка поділяють спільний 

предмет. 

Як система відтворення, кожна культура являє собою патерн, що 

включає в себе наступні підсистеми: виробничу культуру, культуру 

життєзабезпечення, соціонормативну культуру та гуманітарну культуру. 

Процеси організації праці та технологічні способи створення вартості, а також 

необхідні для цього ресурсні потужності є складовими культури виробництва. 

Культура життєзабезпечення – це наративний вимір сфери споживання, 

привласнення вартості і доходів, вигоди переливу, соціальні трансфери, 

інституції інтеграції соціального капіталу тощо. Соціонормативна культура 

включає в себе право (установку того, що робити можна, а що ні), етику 

(уявлення про те, що робити слід, а що небажано), естетику (уявлення про 

красиве і потворне). Соціонормативна культура визначає межі поведінки. 

Гуманітарна культура – це система мотивацій та стимуляції діяльності людини, 

що включає економічні та позаекономічні фактори підвищення рівня 

продуктивності праці. Вона також включає раціональні та емоційні способи 

пізнання світу – науку, мистецтво, філософію і релігію [16, с. 79]. 

Різноманітність існування функціональних та історичних типів 

економічних систем не раз схиляла економістів-теоретиків до думки, що 

економічні процеси підлягають впливу позаекономічних факторів. Причому 
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цей вплив часто настільки суттєвий, що змушує робити помітні корективи в 

усталені уявлення про універсальну природу економічної дійсності. Постійно 

виникала потреба описати той механізм, через який культура впливає на 

економіку, та оцінити міру цього впливу, що надає економічним системам 

ознак неповторності та самобутності на противагу нараціям економічної науки 

про емансипацію стандартів економічного життя від умов простору і часу.Але 

на цьому шляху постало на перший погляд нездоланне протиріччя між 

панівним в економічній науці методологічним індивідуалізмом та колективною 

природою культури. Ш. Бегельсдайк та Р. Маселанд [39] виділяють три блоки 

проблем у структурі дискурсу про співвідношення і взаємовплив культури і 

економіки у бутті суспільства. Перша проблема стосується того, що культура 

пов’язана із структурами, які індивідові наперед задані і він їх успадковує як 

поведінкові патерни, не завжди турбуючись про доцільність їх ревізії на основі 

альтернативних моделей світу поліпшеної функції корисності. Натомість 

економісти користуються такою моделлю реальності, у якій поведінкові 

патерни і результати є наслідками цілеспрямованих рішень, які приймають 

індивіди, раціонально використовуючи засоби та оптимізуючи зусилля. Друга 

проблема, на вагомості якої акцентують Ш. Бегельсдайк та Р. Маселанд, 

полягає в тому, що поняття культури має стосунок до колективних 

властивостей, агрегативного макрорівня, тоді як економікс, ґрунтуючись на 

мікроаналізі економічної поведінки, оперує рівнем індивіда, атомізованого 

ринкового актора. І, врешті-решт, третя проблема містить дилему: з одного 

боку, економісти сфокусували увагу на пошукові універсальних ідей та 

принципів, уявляючи суспільства як механічні агрегати ургічної 

антропосукцесії, а з іншого – у логіці культури і в суб’єктивному сприйнятті 

реальності панує розмаїття, мозаїка сенсів семантики буття, уречевлена у 

тексти як аксіологічні наративи та пракселогічні патерни. «Залежність від 

контексту, – наголошують Ш. Бегельсдайк та Р. Маселанд, – важко поєднати із 

базовим наративом економістів про універсальну поведінку. Це протиріччя між 
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універсальним і локальним пов’язано із феноменом культурних передумов» 

[39, с. 4]. 

Далі вони стверджують, що та увага, яка останнім часом приділяється 

аналізу культури в економічній теорії, є «знаком сили і зрілості економічної 

науки» [39, с. 10], адже «культура охоплює усі параметри суспільної 

реальності, створеної і сформованої людством» [39, с.15], щоб задовольняти 

«інструментальні та інтегральні потреби» [39, с. 16]. Разом з тим, окрім 

сотвореної людською працею дійсності і речей, культура – це ще й світогляд, 

візія образу світу, що визначає діяльність на основі переконань, віри в ті чи 

інші переваги в умовах вибору та тих станів рефлексивної чуттєвості, що 

концентрують увагу та волю. Під таким кутом зору культура – це успадкована 

історична передача певної системи сенсів, втілених у символах, комплексна 

символічна система координат, в межах якої люди осмислюють сенси свого 

буття та визначають життєві цілі. Тому культура – це «програмне забезпечення 

розуму» [39, с. 17], що визначає відтворювальну діяльність у формі тих чи 

інших поведінкових патернів на основі відповідних мотиваційних наративів. 

Таким чином, культура – це кластери сенсів і практик, що виникають внаслідок 

регулярної взаємодії. А оскільки ці кластери між собою постійно пересікаються 

(а отже індивід може одночасно належати до різних культур), то культурні 

ідентичності мінливі, змінюючись спонтанно на основі «тематичної 

ідентичності» [39, с. 20] в залежності від мотиваційного контексту. 

Якщо культура постає як успадкована даність колективної ідентичності, 

то вона виступає екзогенним фактором в межах егоїстичного наративу 

раціонального вибору в умовах обмежених засобів та оптимальних результатів. 

Але разом з тим, культура – це даність, яка постійно підлягає перегляду в 

умовах практик, ревізії під впливом мінливих викликів, а тому вона є основним 

фактором формування уявлювальної спільноти, самоінтерпретуючої 

рефлексивної динаміки станівсоціального буття, що висунуло перед 

дослідниками питання не лише про те, що являє собою культура, а й як, чому і 

для чого вона продукується. Так культура стала предметом економічної 
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когнітології – уявлюваним динамічним континуумом економічних систем, як 

наративів можливого у фокусі дійсного, організованих принципами 

причинності і доцільності. 

Культура і економіка довгий час мали різний предмет дослідження: 

економісти досліджували поведінку індивіда і суспільства з точки зору 

раціонального вибору, трактуючи суспільну дійсність крізь призму 

індивідуальних рішень ринкового актора; культура не вписувалась в межі 

інструментального планування, будучи пов’язана з колективним 

ідентичностями, де чин не завжди обумовлений осмисленим егоїзмом. Так 

культура мислення формувала серед економістів два світоглядні підходи до 

розуміння ідеї культури в економічному житті: 1) культура як нормативний 

стандарт – уніфікований взірець етичних модальностей універсально-

ідеального буття, абсолютний предмет мімезису поза дискретностями місця і 

часу; 2) культура як ідентифікуючий унікальність буття атрибут, невід’ємний 

для кожного народу, неповторний феномен існування, зумовлений 

особливостями простору і часу, що сприяє реалізації людських здібностей у 

визначеному напрямі. 

Цей дискурс виник ще в добу Просвітництва і був наслідком 

становлення когнітологічного образу світу, що котирувався у модних салонах, і 

дав поштовх до нової імперської ідентичності після Великих географічних 

відкриттів. У ХVІІ-ХVІІІ ст. «культурним» вважався освічений та витончений у 

манерах європеєць-ерудит, який керувався практичними інтересами у виборі 

цілей і засобів, і тим відрізнявся від тубільного варвара (або, як писав А. Сміт, 

«голого дикуна»), мотивованого ірраціональними есенціями та регресивними 

забобонами. Так утилітаристські «руки» раціонально-прагматичного «розуму» 

та колегіального «закону» стали підставою нової культурної ідентичності 

економічного актора, що символізував собою універсальність економічної 

природи людини, її гносеологічну суть, а отже – дію об’єктивних, незалежних 

від індивідуальної волі законів, що уніфікують праксеологічні патерни скрізь і 

завжди у просторі і часі, і понад ним як нормативні стандарти для будь-кого і 
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будь-де. Нормативний стандарт патерна максимізуючої корисності ліг в основу 

ідеї економічного розвитку і цивілізаційного прогресу як раціонально 

спланованих змін мінімізації ентропії у локальному просторі, що згодом 

спричинилопоширення імперіалістичної ментальності цивілізованої білої 

людини. Культура, як система інтелектуальних, етичних та естетичних ідеалів, 

специфічно властивих певному суспільству, почала трактуватися як екстерналія 

відхилення від магістралі прогресу, як гальмівний фактор розвитку. І така її 

інтерпретація збереглась у сучасному мейнстрімі. Так неоліберальні теоретики 

пишуть, що «аргументи на захист культурної ідентичності відображають 

статичне уявлення про культуру, позбавлене історичного підґрунтя… Поняття 

ідентичності,… колективістське й ідеологічне відсікання всього, що є 

оригінальним і творчим в окремій особистості, усього, що не є продиктоване 

походженням, географією й впливом середовища. Справжня ідентичність, 

навпаки, виникає зі здатності людини пручатися цим впливам, протиставляючи 

їм дії, чинені вільно й за власним розумінням. Поняття «колективна 

ідентичність» – це ідеологічна фікція й підґрунтя націоналізму, типова для 

найбільш архаїчних співтовариств, що суперечить горизонтам свободи 

особи»[363, с. 118]. Неважко відстежити, що дискурс ведеться з ментальних 

позицій γ-патерна, де трактується економічна система в режимістатичної 

ефективності машинного агрегата, а свобода суб’єкта творчих деструкцій 

обов’язково передбачає ургічний антагонізм до природного і соціального 

середовища, культурний патерн якого має бути несумісним з новаторською 

ініціативою творчої особистості. 

Але в історії економічної думки були й інші підходи. Так, представники 

історичної школи трактували економіку як складову культури, вмонтовану у 

світ природи. У людей наявна свобода волі, а отже суспільствознавству не 

притаманний пошук універсальних принципів як для природничих наук. 

Предметом політекономії мало б бути вивчення і розуміння сенсів, цінностей, 

процесів і практик «високих» (за О. Шпенґлером) культур. О. Шпенґлер 

констатував, що «логіка долі ніколи не звертає увагу на бажання людей»[670, с. 
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45] і через «духовну слабкість останньої людини високої культури» [671, с. 54] 

«манчестерське вчення про вільну торгівлю» [670, с. 80] «добування грошей 

почало трактувати як сенс історії» [670, с. 79]. Аномалія між «великим часом» 

та «мізерними людьми» перетворила політику у комерційну авантюру, а 

державу – у жертву фінансового диктату банкірської жадоби та біржових 

спекуляцій [670, с. 32]. А все через те, що раціоналізм – це критика, котра є 

антагоністом творчості, лише руйнуючи і продукуючи штучне, позбавлене 

життя та умертвляюче реальність [670, с. 56]. Господарський устрій, за В. 

Зомбартом, – це можливість господарської діяльності у сфері культурного 

життя. А культура і економіка завжди історичні: «Як не існує абстрактно 

релігії, мистецтва, мови і держави… так само не існує inabstractoекономіки, а 

лише завжди історично обумовлене господарство. Завдання усіх наук про 

культуру – осягнути сенси явищ культури в їх історичній конкретності… і 

економічна наука має потребу у такій же ж формотворчій ідеї» [219, с. 46]. У 

подібному дусі висловлювався і М. Вебер: «Досягти відносно більшого ефекту 

при найменших затратах само по собі ще не є господарством, а лише 

раціонально-доцільно орієнтованою технікою» [88, с. 67]. А техніка, за 

В. Зомбартом, – це засіб культури господарювання, що становить матерію 

економічного процесу [219, с. 41].  

Проте, основний вклад у показну «безкультурність» (за визначенням 

Ш. Бегельсдайка і Р. Маселанда) економічної теорії внесли маржиналісти, які 

пояснювали економічну діяльність на основі раціонального вибору агентів 

стосовно безпосереднього чи відтермінованого («психологічна теорія 

процента» Е. Бьом-Баверка) задоволення. К. Менґер стверджував, що 

раціональність – це універсальна риса поведінки «культурних людей», які 

відрізняються від, зокрема, «австралійських дикунів» тим, що «турбуються про 

свої потреби на тривалий час», «… ми бачимо у цивілізованих народів цілу 

систему колосальної передбачуваності у задоволенні людських потреб» [342, с. 

85]. К. Менґер писав: «Потреба у засобах споживання являє собою величину, 

для кількісного визначення якої стосовно майбутнього немає жодних 
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принципових труднощів,… існує достатня ступінь точності для практичного 

здійснення діяльності» [342, с. 94]. Е. Бьом-Баверк констатував, що «з 

безвимірними людськими потребами та невимірювальними суб’єктивними 

цінностями наука нічого вдіяти не може» [51, с. 110], проте «обставини часто 

складаються так, що у наданій альтернативі з одного боку перебуває якесь одне 

задоволення, а з іншого – певна кількість однорідних більш дрібних 

задоволень» [51, с. 112]. І «раціональне вирішення питання» зводиться до 

вибору, що необхідно «надати своєму судженню цифрове визначення,… 

вияснити, чи дійсно задоволення, надане одним яблуком, щонайменше у шість 

разів більше ніж задоволення від однієї сливи» [51, с. 112]. Раціональний 

інтелект продукує «одиниці міри величини задоволення, отримувані за 

допомогою грошової одиниці» [51, с. 113]. Ф. Еджуорт прямо заявляв, що 

суспільство не може досягнути максимального задоволення через 

інтелектуальну тупість неінтелектуальних людей, що керуються звичками, а не 

розумом[39, с. 53].  

Хоча маржиналісти і висунули тезу про суб’єктивне оцінювання 

корисності благ, вони все ж «звели людські мотиви до граничного випадку 

цілеспрямованої раціональної діяльності» [39, с. 53], що дозволило врешті-решт 

Л. Роббінсу [438] підсумувати визначення предмета економічної науки: 

дослідження структури раціонального вибору в умовах світу як 

дефіциту.Нібито остаточну крапку у дискурсі економіки і культури поставили 

В. Парето та представники економічної теорії розвитку. Перший заявив, що 

економічна поведінка є наслідком низки логічних суджень, а все, що 

зумовлюється звичаєм, є предметом інших суспільних наук. Таким чином, 

економісти зосередили увагу на позаконтекстуальному раціональному виборі в 

умовах рідкісності як універсальному параметрі людської поведінки, а 

економічні соціологія та історія вивчають конкретні контексти відхилення від 

цього параметра. Теоретики-дивеловпменталісти взагалі заговорили про 

економічну поведінку як про суто технократичний наратив ментальності. 

Індустріальний розвиток спонукав до думки, що за межами західного світу 
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розвитку не існує взагалі. Ще у ХVІІІ ст. Ф. Кене захоплювався тисячоліттями 

стабільності «китайського деспотизму» без «конвульсій історії». На думку 

модерністів-дивеловпменталістів, економічний розвиток – це вестернізація, 

мімезис техногенного патерна білої людини, якому перешкоджають в 

успішному застосуванні місцеві традиції і тубільні культури. Тому утвердилось 

переконання, що умова розвитку – це впровадження інновації на основі творчої 

деструкції основ культурного патерна, який відповідає за збереження 

неефективної консервативної системи господарювання. Бідність трактували як 

розрив між наукою і виробництвом, синтез яких гальмується культурою через 

традицію. Коли ж внаслідок більш ніж успішного синтезу науки і виробництва 

у прогресивній індустрії зазнали краху кайзерівська і нацистська Німеччина та 

країни комуністичного блоку, заговорили про «залежність від шляху», де 

кожний соціум розвивається згідно із властивою йому траєкторією, зумовленою 

соціокультурним досвідом та історичною спадщиною. А отже, економічний 

розвиток може мати «передбачувані культурні наслідки на основі ймовірнісних 

культурних тенденцій» [39, с. 75]. З цього приводу Г. Хаберлер писав, що 

економічна система може бути влаштована таким чином, що здійснюватиме 

безперервні регулярні коливання або затухати у ритмі, спричиненому 

ендогенними та екзогенними факторами. Тому економістам-теоретикам «вкрай 

важливо досліджувати своєрідність будови системи… Наша мета полягає в 

тому, щоб виявити реакцію економічної системи» на екзогенні фактори, де 

ключовою екстерналією виступає культура [559, с. 26]. Е. Хелпман однією із 

«загадок економічного зростання» вважає явище «інституціональних 

елементів», сукупність яких породжує  регулярність мотивованих поведінкових 

патернів, і тим самим зумовлює існування соціальних інститутів. Ці 

інституціональні елементи визначають як «створені людьми нематеріальні 

фактори, екзогенні стосовно індивіда, але зумовлюючі його поведінку» [569, с. 

178]. Але ж раціональне мислення – це не екзогенна, а іманентна властивість 

інтелекту. І коли система цін дає збій і не конституює вибір, наприклад перед 

страхом творчих деструкцій, що можуть зруйнувати джерела ренти, або через 
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невпевненість в умовах ринку асиметричної інформації, індивіди діють саме в 

контексті систем колективної дії, зумовлених інституціональними елементами. 

Тобто, коли вибір програмує колективна ідентичність, що є функцією культури, 

а не ринку. 

Очікувану опозицію маржиналізму у питаннях місця культури в 

економічному аналізі зайняли класики інституціоналізму. Так, Т. Веблен, 

відгукуючись на інтерпретацію К. Менґером економічної теорії з точки зору 

методу, а не об’єкта дослідження, писав, що взявши до уваги певну модель 

поведінки – економічну раціональність –і замість того, щоб трактувати цю 

модель як конкретну поведінку в певному місці і часі, маржиналісти 

визначають її як нормальну структуру, до якої прагне будь-яка поведінка за 

будь-яких умов. 

Усю сукупність поглядів на співмірність економіки і культури в житті 

суспільства сучасні вчені класифікували за трьома ознаками: 1) комбінація; 2) 

інтеграція; 3) рефлексія.Перший підхід трактує культуру як суто екзогенний 

фактор економічного життя, що впливає на економічну поведінку в умовах 

обмеженої раціональності через нестачу інформації. І коли раціональність 

наштовхується на такого типу обмеження, на вибір починає впливати культура: 

по-перше, як джерело переваг; по-друге, як джерело обмежень; по-третє, як 

причина відхилення від моделі. Аргументація наступна: раціональність – це 

співставлення цілей і засобів та прийняття оптимальних рішень не лише на 

основі альтернативних варіантів можливості вибору максимально 

негентропійного проекту, а й на основі усталених цінностей, узвичаєного трибу 

життя як середовища комфорту, того образу бажаної дійсності, що вміщує 

наративи і патернизаданих переваг. І ці патерни – ментальні явища культури, 

що зумовлюють вибір, орієнтують перевагу і вже в межах вибраного з-поміж 

альтернатив проекту відбувається раціонально-оптимальне комбінування 

наявних, обмежених чи можливих (згідно із принципом «нових комбінацій») 

засобів і ресурсів. Так, враховуючи культурний контекст можливих та 

визначених переваг, в економічних моделях можна проектувати можливі 
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результати економічного розвитку, а особливо – структурних та 

інституціональних трансформацій національних економічних систем. Під таким 

кутом зору культура постає як сукупність суб’єктивних переваг та 

суб’єктивних переконань, що визначають як засоби, так і цілі. 

Культура, як джерело обмежень, діє в економіці як інституціональна 

система – комплементарна сукупність фіксованих патернів, що мінімізують 

невизначеність та спрямовують суспільну діяльність у передбачувані 

континууми очікуваних результатів. Інститути діють двояко через контури 

зворотних зв’язків з економічною дійсністю: з одного боку, вони знижують 

невизначеність, а отже, мінімізують економічні витрати, проте з іншого – 

обмежують вибір через встановлені параметри формально чи неформально 

легітимізованого чину економічного комбінування обмежених факторів 

виробництва, і через те часто стоять на заваді процесам творчих деструкцій 

інноваційних впроваджень. Інститути необхідні, але треба розуміти, що вони: з 

одного боку – виступають штучними обмежувачами в умовах невизначеності, 

пропонуючи патернальні взірці раціональності серед альтернатив дискретного 

вибору, проте з іншого – вони перешкоджають творчим деструкціям, 

гальмують інноваційний розвиток та зумовлюють ентропійну інерцію 

«залежності від шляху», через що складається враження про деструктивну роль 

історії і традиції у процесах розвитку сьогодення та культивується міф про 

антагонізм минулого і майбутнього. Проте ніхто з економістів-мейнстрімівців 

ще глибоко не розібрався: а що саме руйнують творчі деструкції і про які 

гальмівні тенденції традиційного порядку іде мова – «винайдені» чи 

«віднайдені» традиції? Ми надалі у процесі аналізу глибше зануримося у суть 

цієї проблеми, а зараз наголосимо, що структура кожної економічної системи 

являє собою не лише просторово-часову горизонталь причинно-наслідкових 

зв’язків, процесів і функцій, а й вертикаль, тобто – ієрархію: від рівня 

конкретної алокації ресурсів до законодавства, від матеріальних природних 

умов до культури як квінтесенції уявлень про мислиме, бажане і можливе. 

Інституціонально обумовлена «залежність від шляху» є серйозною 
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екстерналією на шляху економічних трансформацій передусім тому, що вона є 

наслідком інерції захисних оболонок ядра патернальної матриці національної 

культури, бо остання – це вершина ієрархічного порядку економічних систем, 

що задає параметри адаптації для нижчих рівнів. Тому зміна кожного 

наступного, вищого рівня ієрархії потребує все більших затрат енергії, ніж 

вимагала трансформація попереднього. І сила цього опору зростає, якщо 

мімезис впроваджуваних патернів (або, як писав Р. Конквест, «неадекватно 

поданого ідеалізму» [274, с. 272]) акомплементарний до цінностей національної 

культури. 

Культура як відхилення від моделі трактується як сукупність тих 

факторів, які зумовлюють вибір: по-перше, поза межами раціонального 

осмислення можливих переваг; по-друге, там, де поведінкові відмінності не 

пояснюються індивідуальними факторами.  

За способом інтеграції існують два протилежні підходи:  економіка як 

культура і культура як економіка. Перший підхід розглядає економічну 

поведінку як культурний феномен, адже кожен тип національної економічної 

системи виростав із існуючої у соціумі форми інтеграції, представленої для 

відтворення культурними патернами, яка виникла історично внаслідок 

антропосукцесії. Ринкова система, мотиваційною віссю якої є пошук прибутку і 

ренти, являє собою історичний патерн англійської дійсності доби Великих 

географічних відкриттів, що інтегрував у себе усю систему соціальних зв’язків, 

виступивши основним критерієм соціалізації. Культуру почали трактувати як 

складову економіки після того, коли споживчі смаки стали розглядати як 

ендогенний фактор раціонального вибору. Якщо смаки ідентичні для усіх 

(наприклад, спонукальний критерій дешевизни), а основною рушійною силою 

економічної діяльності та розуміння економічної поведінки виступає зміна цін 

та доходів, тоді остаточно оформилось переконання, що однакові технології, 

застосовані в подібних обставинах, дадуть однаковий прогнозований результат, 

незважаючи на культурну різноманітність.Тобто, культуру, по-суті, звели до 

кількох матеріальних принципів максимізації корисності, де будь-який 
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культурний акт мав економічне пояснення. Наприклад, люди відвідують церкву 

з метою інвестування в умовах невизначеності, де молитва і пожертва – форма 

метафізичної трансакції, що має сприяти успіху у бізнесі (нічого нового у 

цьому нема, ще античні автори писали, що негоціанти стародавнього світу були 

найзабобоннішими серед усіх людей). Культура ніби вбудовується в економіку, 

де кожне культурне явище зумовлене економічним інтересом. Так, зокрема, 

люди вибирають собі ті культурні ідентичності, які передбачають синергетичне 

осягнення індивідуальної корисності. Трактування культури як складової 

економіки набуло завершеності у явищі під назвою «культура економістів» 

[39]. Протягом ХХ ст. виникла культура, що регламентувала людську поведінку 

та зумовлювала спосіб мислення, будучи вибудувана довкіл ідентичності 

економіста (фахівця, який знає про усі способи максимізації корисності у 

суспільстві за будь-яких умов) на основі ідеології ліберального індивідуалізму. 

Тобто, це культура, наративи, цінності і сенси якої як патерни відтворювальної 

діяльності для соціуму, витворені і впроваджувані кабінетним співтовариством 

економістів-теоретиків, що мають усталене та безальтернативне розуміння 

того, яким має бути світ (див. рис. 2.1). 

Якщо культурні та економічні явища протікають в історичному часі, то 

має існувати алгоритм, який пояснював би причинно-наслідкові зв’язки 

подібних інтерпретацій культури і економіки. Такий алгоритм запропонував 

П. Сорокін у своїй концепції соціокультурних флуктуацій [487]. Хвиля 

соціокультурної динаміки включає в себе двохфазовий цикл ідеаційної та 

чуттєвої культури, організаційний патерн кожної з яких почергово домінує, 

зумовлюючи цінності і наративи соціального буття, та слугуючи основним 

джерелом атрактивності мети економічних процесів. На думку П. Сорокіна, 

кожна інтегрована система культури включає два виміри: внутрішній і 

зовнішній. Внутрішня сфера – це архетипи, образи, ідеї, а також «упорядковані 

системи мислення, утворені особливостями внутрішнього досвіду» [487, с. 56], 

і виражені як сенси, цінності та когнітивні ресурси. Цю внутрішню сферу 

П. Сорокін називає «культурною ментальністю». 
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Зовнішня сфера – це сукупність «неорганічних та органічних об’єктів 

чуттєвого сприйняття: предметів, подій, процесів, в яких втілюється, 

організується та реалізується внутрішній досвід» [487, с. 56]. І саме «внутрішня 

сторона культури керує зовнішньою» [487, с. 56]. З цього випливає важливий 

висновок, протилежний до мейнстрімівських інтерпретацій культури як 

екзогенного середовища непередбачуваних екстерналій та гальмівних 

тенденційдля економічного розвитку, – культура є імпліцитною сутністю 

економічної системи, яка не лише стимулює чи обмежує вибір та зумовлює 

відхилення від моделі. Культура взагалі уможливлює економіку, надаючи 

шкалу координат систем сенсів, на основі яких соціуми та індивіди у них себе 

інтерпретують та інтегруються. Дія випливає із контексту праксеологічного 

патерна навіть якщо вона інноваційна. Адже будь-яка дія ґрунтується на 

павутині сенсів, на символіці текстів, розпакованих фільтром свідомості 

архетипів буття народу, що зумовлює його історичну ідентичність. А культура 

– це і є та павутина сенсів, значень і текстів, що зумовлює кожне локально 

інтерпретоване буття, кожну екзистуючу присутність проявленого існування 

референтності буття і сущого.А отже, сенси інтерпретації економічної 

діяльності, що постають у формах економічних структур виробництва, обміну і 

розподілу, – це культурні явища (чого мабуть ніколи не збагне мейнстрім).  

П. Сорокін виділяє дві чистих форми культури: чуттєву та ідеаційну. 

Гетерогенність досвіду зумовлює множинність способів світосприйняття. Там, 

де культурна ментальність формується під впливом розвитку адаптаційних 

здібностей до зовнішніх викликів як подразників нервової системи, постають 

наративи чуттєвої культури та відповідні їм поведінкові патерни. Там, де 

культурна ментальність трактує видимий світ якпохідні дискрети, що 

приховують вищу, істинну реальність, котра пояснює усе земне і тимчасове, 

постає ідеаційна наративна культурна ментальність та відповідні їй поведінкові 

патерни.П. Сорокін визначає чуттєву культурну ментальність як «агностичну, 

стосовно світу поза межами відчуттів» [487, с. 65]. Потреби носія чуттєвої 

культури – фізичні, спрямовані на максимальне задоволення в режимі 
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мінливого, лінійного, незворотного часу вічного становлення і постійних змін. 

Праксеологічні патерни чуттєвої культурної ментальності орієнтують 

активність на трансформацію та експлуатацію природного і соціального 

довкілля. 

Хвиля циклу чуттєвої культури проходить три фази, кожна з яких 

висуває власний праксеологічний імператив рефлексуючій ментальності: 

активна, пасивна і цинічна чуттєва культурна ментальність. Активна чуттєва 

ментальність «передбачає тілесну концепцію Я» [487, с. 72], що веде до 

максимізації «контролю людини над довкіллям» [487, с. 70], але при цьому 

«асимілює внутрішнє життя у зовнішньому світі» [487, с. 71]. Соціальний 

порядок, вибудуваний на чуттєвих ідеалах, аксіологічно і праксеологічно 

схвалюватиме усе, що сприяє уможливленню задоволення всезростаючих 

потреб.Тому ключовий аксіологічний наратив чуттєвої культури – це 

матеріальне багатство як «альфа і омега комфорту» [487, с. 76]. П. Сорокін 

економічний розвиток матеріальної цивілізації виводить безпосередньо із стадії 

«повного розвитку чуттєвої культури перед її подальшим згортанням» [487, с. 

666]. Основними носіями чуттєвої культурної ментальності виступають: 

торговельно-капіталістична буржуазія, світська наукова і політична еліта, 

техноспеціалізована інтелігенція [487, с. 668]. А наукові теорії – це «модні» 

маніфестації «кредиту довіри» [487, с. 510], що обґрунтовують істинність 

парадигмальних проектів у їх праксеологічно-патернальному застосуванні. 

Тобто, організаційною оболонкою ядра патерна чуттєвої культури виступає 

когнітивна сфера у вигляді наукових теорій матеріалізму, механістицизму, 

утилітаризму, раціоналізму і т. п. 

П. Сорокін констатує очевидність контуру посилювального зворотного 

зв’язку між цінностями чуттєвої культури та економічним розвитком. І хоча 

«економічна ситуація загалом флуктує» [487, с. 666], аксіологічні наративи, 

слугуючи атрактивно-спонукальним фактором патернальних практик, 

забезпечують впізнаваність домінуючого типу культури. Цей наратив 

О. Шпенґлер визначає як «грошовий спосіб мислення» – «фаустівську силу», 
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зорієнтовану на виробництво єдиного остаточного товару – самих грошей [670, 

с. 654]. Критерієм соціального статусу людини виступає величина його доходу 

[487, с. 632]. П. Сорокін наголошував, що «у такій культурі прагнення до 

наживи стає основним мотивом будь-якої діяльності», а матеріальне багатство 

стає «стандартом найвищої оцінки цінностей», що впливає на характер 

«наукових, художніх, моральних та інших цінностей» [487, с. 76]. Багатії – це 

єдиноможлива аристократія суспільства чуттєвої культури, а вміння робити 

гроші – запорука лідерства і перепустка до еліти правлячого класу.  

Систему ознак економічної ментальності чуттєвої культури, 

запропоновану П. Сорокіним, відобразимо у таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1 

Основні характеристики чуттєвого типу культурної ментальності 
Основні 
елементи 

Типи  ментальностей  чуттєвої  культури 
Активна Пасивна Цинічна 

Реальність Чуттєва,  емпірична,  
матеріальна 

Чуттєва,  обмежена  і  
поверхова 

Чуттєва  під  маскою  
духовної 

Основні  потреби  та  
цілі 

Багатоманітні  та  
надзвичайно  чуттєві 

Суто  чуттєві Чуттєва  під  маскою  
духовної 

Ступінь  задоволення Максимальний Максимальний  для  
суто  чуттєвих  потреб 

Згідно  обставин 

Спосіб  задоволення Видозміна  довкілля Утилізація  довкілля Утилізація  середовища  
та  імітація  соціальних  

змін 
Влада  і  обсяг  

контролю 
Контроль  над  

чуттєвою  реальністю 
Симуляція  контролю  
як  над  собою,  так  і  

над  довкіллям 

Симуляція  і  контроль  
за  афектами  від  

симулякрів 
Знання Розвиток  природничих  

наук  та  технічних  
винаходів,  технологій,  

медицини  для  
задоволення  фізичних  

потреб 

«Кулінарна»  і  
«спальна»  техніка  
чуттєвих  насолод 

«Кулінарна»  і  
«спальна»  техніка  
чуттєвих  насолод  

плюс  лицемірство  як  
етична  вартість 

Соціальні  та  
практичні  цінності 

Спостереження,  
вимірювання  та  

експериментування  
над  зовнішніми  
явищами  через  
посередництво  

внутрішніх  органів  
почуттів,  індуктивна  

логіка 

Ніякої  істини  окрім  
відчуттів 

Тотальність  
симулякрів 

Джерело: [487, с. 77-80]. 

«Грошовий спосіб мислення» як аксіологічну основу чуттєвої 

культурної ментальності О. Шпенґлер виводить історично ще з періоду 
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Античності, точніше, із часу розвитку античних міст-полісів як основних 

осередків суспільного життя. В античній економіці формується звична сьогодні 

тріада суб’єктивації та об’єктивації патерна економічної влади, що включає: 

продуктивну, переробну та посередницьку сутнісні складові. Продуктивний 

«вид життя» [670, с. 632] забезпечує селянство, технотворчу адаптацію неживої 

і косної речовини природи забезпечує ремісництво. Проте існує третій 

посередницько-торговий сутнісний суб’єкт економіки, який, на думку 

О. Шпенґлера, є «витонченим паразитом», що «харчується від іншого життя» 

[670, с. 633]. Будучи посередником, цей зомбартівський «торгаш» практикує 

лише одну цінність як ресурс свого життя – абстрактне оцінювання усього, що 

бачить у міновому еквіваленті, і опредметнення будь-якої цінності в «образі 

грошової купюри» [670, с. 637]. О. Шпенґлер писав: «З розвитком грошового 

обігу між виробником і споживачем… з’являється третя сторона, чиє мислення 

опосередковує собою усе ділове життя. Вона змушує виробника турбуватися 

про пропозицію, а споживачеві нав’язує попит, вона возвеличує посередництво 

до рівня монополії і ключового гравця економічного життя. Врешті-решт 

посередник підпорядковує своїм інтересам і виробників, і споживачів… перших 

– виробляти ті товари, які він вважає доцільними, а других – купувати те, що 

він їм нав’язує» [670, с. 640].Так «торгаш» зі своїми нараціями світосприйняття 

стає організаційним патерном чуттєвої культури, де ринкова економіка – 

єдиний атрибут та еквівалент соціуму. В. Зомбарт підкреслював, що «торгаш і 

герой утворюють два великих тезиси, два полюси для орієнтації людини на 

Землі. Торгаш… підходить до життя із запитанням: що ти життя можеш мені 

дати? Він хоче брати, хоче за рахунок можливості найменшої дії зі свого боку 

виміняти для себе якомога більше, хоче укласти з життям вигідну угоду; це 

означає, що він бідний… Торгаш наголошує лише на своїх «правах», герой – 

лише про обов’язок» [220, с. 52]. В. Зомбарт перефразовує Ніцшевого 

Заратустру: «Жахом є для нас думка виродка, що каже: «все для мене» [220, 

с. 53].  
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О. Шпенґлер влучно помітив паралелізм культурних патернів 

Античності та своєї сучасності початку ХХ ст.,подібність принципів організації 

суспільного життя та особливостей світосприйняття, що було нетипово для 

Середньовіччя. Тут помічено закономірність фазових переходів циклу 

соціокультурної динаміки, де Античність – це минулий період домінування 

чуттєвої культури, а Середньовіччя – минулий період ідеаційної. Із часу 

італійського Відродження і до наших днів початку ХХІ ст. триває черговий 

цикл чуттєвої культури. Ж. Делюмо наголошував, що період між ХІІІ і ХVІІІ 

ст. характеризувався особливими тенденціями, які не простежувалися раніше. 

Це, передусім, поглиблення небаченої майнової нерівності між класами. 

Змінилося лице еліти, «нувориші поспішали стати дворянами» [184, с. 11], 

модифікуючи організаційний патерн влади із архетипу лицаря в архетип 

багатія. А також «яскравою рисою Відродження стає особливий інтерес до 

механізації» [184, с. 197], що мало місце попередньо у таких масштабах лише в 

період Античності, бо у добу Середньовіччя лише локально застосовувалися 

технологічні знання, наприклад при будівництві соборів. Саме з епохи 

Відродження «досягнення технічного прогресу» стали умовою «матеріального 

комфорту», який стає основним показником «зростання радості життя» [184, 

с. 220].  

Ми можемо прослідкувати історичне розгортання сучасного циклу 

чуттєвої культури: 1) інтелектуальна біфуркація через інноваційне 

винахідництво (або вдосконалення запропонованого Античністю) у добу 

італійського Відродження; 2) обґрунтування доцільності раціональної 

практичної діяльності у її метафізичній легітимізації німецькою Реформацією; 

3) надання гуманістичної спрямованості механістичному світорозумінню 

французьким Просвітництвом; 4) остаточне оформлення патерна економіки як 

синоніма суспільства англійською Промисловою революцією.  

Дискретний принцип соціокультурної динаміки, що зумовлює 

відповідний атрактивний патерн економічної дійсності і проходить у 

відповідних фазах свого становлення і якісних модифікацій, проявляється через 
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відповідний механізм зміни домінуючих типів культури, а отже – способів 

організації господарювання. Цей механізм має бути відображений алгоритмом 

дифузії атрактивного імпульсу під впливом ентропійних процесів із подальшим 

біфуркаційним заміщенням альтернативним парадигмальним проектом 

біполярного типу культури. Про це – у наступному параграфі.  

 

2.2. Вплив соціокультурних флуктуацій на розвиток національної 

економіки  

Флуктуація (від лат. fluctuation - коливання) – випадкові відхилення 

значень довільної величини від її середнього значення [337, с. 316]. Випадкові 

флуктуації часток здійснюють прорив рівноваги певного континууму, що 

супроводжується появою енергетичного потенціалу та когерентною активністю 

певної сукупності елементів, які синергічно утворюють нову цілісність, появу 

нової системи. 

У цьому визначенні нас зацікавила думка про те, чи дійсно флуктуації 

завжди носять випадковий, спонтанний характер. Спонтанними 

А. Свідзинський визначав процеси, котрі «не мають джерела» [459, с. 41], тому 

«самоорганізація ніколи не буває спонтанною» [459, с. 109], а лише стихійною, 

не детермінованою, де перехід до нового відбувається через стани нестійкості, 

в яких рівняння еволюції припиняють свою дію. Але стихійний не означає 

безпричинний– стверджує А. Свідзинський [459, с. 101]. Між кожною 

причиною і кожним наслідком діють контури посилювальних і обмежувальних 

зворотних зв’язків, які стимулюють або гомеостаз, або біфуркацію. Остання – 

це «ситуація вибору» [459, с. 100], або, як писав Х. Ортеґа-і-Ґасет [397], 

фатальний примус користуватися свободою, де свобода – це не просто 

усвідомлена необхідність одного-єдиного акту вибору з-поміж потенціальної 

сукупності перспектив, і при цьому, за П. Сорокіним, обов’язково сукупність 

можливостей має бути більшою за сукупність потреб [487, с. 617]. Свобода, за 

визначенням С. Левицького, – це таке відношення суб’єкта до своїх актів, коли 

ці акти визначаються в якості вирішальної причини самим суб’єктом [301, 
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с. 350]. Оскільки свобода зумовлює актуалізацію буття у модусах субстанції, 

вона передує буттю. Тому свобода перебуває у сущому, а не в бутті. Оскільки 

буття передбачає відношення до іншого – воно відносне, і це «інше» – це 

екзистуючий суб’єкт, який у свободі своєї волі несе субстанціональну 

потенціальність буття у можливості творчого воплочення через акт вибору. У 

цьому сенсі необхідність – це свобода, що стала буттям [301, с. 355].  

Отож, механізм зміни якісних станів актуальних модальностей 

соціально-економічних систем пов'язаний із свободою, через яку суще 

довершується у бутті як дискрет. Але що трактує екзистуючий суб’єкт як 

субстанціональний діяч причинністю актів своєї волі? Трактує існуючу 

невідповідність між бажаним і дійсним, можливим і реальним на основі 

власного розуміння довершеного в істині та справедливого у добрі, тобто, 

керуючись аксіологічними наративами.А це означає, що кожен 

праксеологічний чин конституйований ціннісно, кожен поведінковий патерн 

обумовлений атрактивно, бо атрактор – це система ноуменального порядку для 

визначеності актів буття у патернальних практиках.  

Початковим актом культури Х. Ортеґа-і-Ґасет вважав «вибір точки зору» 

[397, с. 346], «рефлексію, яка прагне заступити життя» [397, с. 222], 

підпорядковуючись принципам «трансвітального порядку» – сукупності 

життєвих функцій, у продуктах і результатах яких виявляє себе «трансвітальна 

сутність», що і є власне «духовним життям» [397, с. 335]. Під таким кутом зору 

фільтр свідомості екзистуючого актора стає «незамінним органом осягнення 

істини» [397, с. 366]. 

Механізм соціокультурних флуктуацій, зокрема в економіці, пов'язаний 

із явищами «царства кількості» та «знаменнями часу» [137], відомими як 

патернальні проекти та парадигмальні проекти. К. Кантор наголошує, що усі 

форми свідомості людей проективні, відтворюючи відповідні парадигми у 

патернальних практиках [241, с. 15]. Парадигма – це онтологічний проект, що 

задає імпульс розгортання еквіфінальних процесів універсальної еволюції у 

режимах якісних модифікацій кількісних актуалізацій. Натомість патерн – це 
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проект, що забезпечує відтворення системи за ознаками спадковості, 

резистентності, стабільності та відбору у режимі мультифінальної подібності 

якісних модифікацій кількісних актуалізацій економічного буття.Патерн теж є 

проект онтологічний, бо підлягає осмисленню когнітивними ресурсами людини 

і у підсумку може призвести до формування альтернативного парадигмального 

проекту, подальша трансформація якого у проект патернальний є суттю 

розвитку. Патернальна практика передбачає техніко-економічний спосіб 

актуалізації патернального проекту у межах його аксіологічної дискретності, де 

зберігається релевантна наративність цінності щодо буття як синтезу сущого у 

модусах субстанції. У патернах буття є становленням. Рух становлення є 

поступальним процесом взаємопроникнення субстанціонального та суб’єктного 

змістів у предметній діяльності у режимі суб’єкт-суб’єктних відносин.У 

відносному русі становлення соціумний вимір підпорядковує діяльність 

людини логіці доцільної дискретності, що відповідає цілям патернальної 

репродуктивності, і тим задає параметри меж самотрансцендування. Тому 

«соціум – це місце обмеженої свободи» [201, с. 23]. Для творчої людини стає 

нагальним подолання обмежень соціокультурного патерна для того, щоб 

опредметнити онтологічний зміст віртуальних можливостей власного 

інноваційного проекту, інтегрально проявивши міру своєї екзистованої 

присутності у кумулятивному процесі сублімації: думка → дія → річ → думка. 

Але обмеження саме якого патерна слід подолати зусиллями інноваційної 

творчості? Зрозуміло, що це може бути лише ентропійно знесутніснений 

патерн, який дублює порожнечу знеціненого буття, тобто – симулякр. 

Соціокультурна динаміка економічних систем – це процеси циклічні і 

дискретні. Енергетичний імпульс ідеї нового порядку у процесі трансформації 

із парадигмального проекту у патернальний і надалі, відтворюючись у 

патернальних практиках, зазнає дисипації у невідворотних процесах 

становлення гомеостазу як мети. Біфуркація – це становлення патерна системи 

на основі парадигмального проекту, де ціннісні інтерпретації атрактивно 

інтегрують ідентичності, виступаючи альтернативою до існуючої форми 
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порядку, яка в режимі свого набутого гомеостазу перестала виконувати 

функцію трансформації цінності у буття, використовуючи натомість 

екстрактивні інститути та легітимно присилувані поза- та квазіекономічні 

способи розподілу вартості і привласнення ренти у моделі оптимуму Парето: 

монополії креольських еліт, класової експлуатації, пріоритетності банкономіки, 

міцерного та фінансово-спекулятивного капіталу над продуктивним, 

поширення ринків асиметричної інформації, nudging-технологій, творення 

анклавів-гетто суспільств масового споживання у високорозвинутих країнах 

Заходу за рахунок «ресурсних проклять» решти світу на основі 

фритредерського наративу «порівняльних переваг» тощо. 

Візьмемо для прикладу динаміку циклу становлення чуттєвої культури. 

Інкубаційний період флуктуації ментальності та відповідних поведінкових 

патернів мав місце у пізньому Середньовіччі як патерн цинічно-чуттєвої 

культурної ментальності, де реальність, цінності, потреби і цілі у суті своїй 

були чуттєвими, проте замаскованими під ідеаційні з огляду на інерцію патерна 

сили все ще ціннісно домінуючої ідеаційної культури Середньовіччя з її 

репресивними ресурсами інквізиції, гоніннями на «відьом» і єретиків, 

відсутністю толерантності до іншого і т. п. Становлення власне чуттєвої 

культури в історії Заходу – це італійське Відродження, організаційний патерн 

якого зумовила естетична оболонка ядра патернальної матриці, через що 

інтегральна функція чуттєвої культури найперше виявляється у мистецтві, 

ключовий наратив якого –реанімована в дусі Античність (попередній етап 

домінування чуттєвої культури). Наступним етапом флуктуації чуттєвої 

культури стала німецька Реформація, яка метафізичний дискурс про місце 

людини у дихотомії між буттям і небуттям перенесла у сферу матеріальної 

дійсності, зокрема трактуючи багатство як благодать, а не гріх, та домагаючись 

причетності до можливості благодаті як передумови спасіння не лише 

феодальних еліт, а для усіх, трактуючи як релігійно-моральний обов’язок те, що 

до того часу обмежувалося та цькувалося. Наростаючий контур 

посилювального зв’язку становлення чуттєвої культури входить у фазу, де 
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організаційний патерн зумовлюється впливом вже не естетичної, а когнітивної 

оболонки ядра патернальної метриці, і постає французьке Проствітництво з 

ідеями гуманізму, свободи, технічних інновацій і разом з тим – механістицизму, 

матеріалізму, раціоналізму, новим дискурсом про цивілізацію і варварство. 

Просвітництво підготувало ментальний ґрунт становлення активно-чуттєвої 

культури, котра постала у патернальній структурі англійської Промислової 

революції.Цей тип ментальності трактував реальність як матеріальну, 

емпіричну та чуттєву, і в межах цієї реальності існують потреби і цілі, які по-

максимуму мають задовольнятися активною трансформацією довкілля на 

основі технологічних винаходів. Простором інтеграції виступає місце 

задоволення матеріальних потреб – постає система суспільства як ринку, яка 

заміщує релігійну спільноту доби середньовічних соборів в якості 

гомеостатичного патерна. Англійська Промислова революція – це акматична 

фаза чуттєвої культури (див. рис. 2.2).  

Поруч із старими формами порядку – імперією, церквою і 

містом,постають нові форми суспільно-політичного устрою: монархічна та 

парламентська нації-держави, у яких модифікуються змісти «старих» форм. 

П. Манан наголошує, що ідея міста – це ідея громадського простору, де 

громадяни обмірковують і вирішують питання спільних умов індивідуального 

існування [329, с. 14]. Через те, місто – це потенційно конфліктне середовище, 

де конфліктність долається зусиллями творення такої влади, яка б захищала 

права та інтереси індивідів, позбавлених влади, але наділених ресурсами 

легітимності цієї влади. Тобто, це був початок ліберальних та демократичних 

інституцій буржуазного суспільства, у якому індивід, як носій чуттєвої 

ментальності, наділений правом відчужувати власну корисність від спільного 

блага, але потребував для цього інших суб’єктів-носіїв аналогічних 

економічних інтересів – і тут ідея суспільства як ринку поєднується з ідеєю 

цінності свободи. Тут ключову і несподівано зумовлюючу роль, на думку 

П. Манана, відіграла Католицька Церква, яка, з одного боку, присікала 

політичні способи визиску та вимоги з боку світської влади привласнення 
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ренти, що несло загрозу спасінню людської душі, а з іншого, – на відміну від 

іудаїзму та ісламу, церква «не дає закону, що має позитивно керувати всіма 

вчинками людини у місті» [329, с. 17]. Так церква долучилася до 

інституціоналізації буржуазією свободи для максимізації зиску через 

економічну діяльність. Постала нова природна (після імперії, церкви і монархії) 

універсалія соціального порядку на основі аксіологічного наративу свободи – 

ринок як контрієрархічна система відтворення соціального буття та 

колегіального способу максимізації індивідуальної корисності без відносин 

підпорядкування; ринок як закон, що регулює суспільний порядок без 

законодавця [440, с. 53]; ринок як патерн порядку без силового примусу, де 

свобода і необхідність підпорядковані інтересу, а інтерес, за А. Гельвецієм, – це 

мірило буття людей. 

Так постав наратив економічного лібералізму, який П. Розанвалон 

трактує як «незавершену культуру сучасного світу», у якій «триєдина утопія 

ринкового суспільства, правової держави і вільного індивіда так і не з’явилася» 

[440, с. 14]. Але з’явилося дещо інше: антична ідея імперії, – «старого» 

уніфікованого континууму єдиного порядку, – набула актуальності для новітніх 

націй-держав у колоніальних вимірах «метрополія – колонія» та індустріально-

мілітарній могутності серед національно розпорошеного світу.Це була 

(користуючись термінологією П. Манана) ініціатива Монархії, яка взаємодіяла 

з Містом і Церквою, теж максимізуючи власну «левіафанівську» корисність. 

Ж. Делюмо пише, що, підтримуючи міста у боротьбі проти феодалів, монархи, 

водночас, мали інтерес розширювати бюджетно-податкову базу, на заваді 

розширенню якої стояли міські цехи, яких спочатку витіснили із простору 

прийняття політичних рішень у суто економічну сферу, а потім взялися і за 

останню. Це, з одного боку, – сувора регламентація видів діяльності, уніфікація 

споживних властивостей кінцевих товарів у межах державного національного 

суверенітету, а з іншого – масовий продаж державною адміністрацією патентів 

для партачів на право самостійного ведення ремесла. Особливо щедро держави 

роздають патенти на технічні винаходи, що ослаблює монополію цехів та 
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негоціантських гільдій.Цей процес екстернально дав ще один позитивний у 

підсумку ефект, на якому наголосив Ж. Делюмо: у так званих «сірих» зонах 

економічної діяльності, де були відсутні жорсткі регламенти та обмеження як з 

боку цехів, так і держави, у тимчасово безконтрольних секторах економіки 

найбільш практикувались інновації, зароджувалися технологічно нові галузі, бо 

лише там, у незарегламентованій сфері норм можливої прибутковості, 

максимально можливий прибуток ставав реальністюі винагородою за ризик для 

людей авантюрних, творчих, пасіонарних та креативних. І саме у цій ніші до 

ХVІ ст. остаточно сформувався «капіталістичний менталітет» та 

інституціоналізувалися можливості «цьому менталітетові виразитися» [184, 

с. 233].  

Технічні винаходи стимулювали не лише прибутковість приватного 

підприємництва. Справа в тому, що техніка – це невід’ємний супровідний 

атрибут культури, котрий дозволяє постати власне штучному космосові, цій 

«другій природі», тобто власне культурі. Технологія – це і продуктивна сила, і 

вид знання, і спосіб організації діяльності, що дозволяє доцільно змінювати 

буття у відповідність до поставлених цілей заради задоволення потреб [201, 

с. 141]. Технологія передбачає «організацію організованого у систематичному 

повторенні» [201, с. 141], тобто патерн. 

Цілепокладання, за М. Гайдеґґером, – це мислення, що обчислює, 

трактуючи при цьому майбутнє (за О. Шпенґлером) як продовження 

теперішнього [561, с. 71] у його динамічній екстраполяції. І для визначеності та 

безпеки «економіка потребує політичного страхування» [670, с. 80] шляхом 

«союзу між біржею, профспілками і державою» [670, с. 113], бо «добробут нації 

на основі крупної промисловості обов’язково передбачає технологію 

прихованої війни» [670, с. 85]. О. Шпенґлер акцентує, що у німецькій мові 

слова «техніка» (dieTechnik)і «хижак» – однокореневі, бо «боротьба – це давній 

факт життя» [670, с. 65], що зумовлює успіх екстраполяції теперішнього у 

майбутнє на основі «фаустівської техніки», де нове розуміння мобільності 
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передбачає подолання обмежень органічних систем неорганічними машинами 

[670, с. 88]. Це формує новий тип культурної ментальності, у якому  «фаустів- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЛУКТУЮЧИЙ КОНТИНУУМ 
СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДИНАМІКИ 

СТАНОВЛЕННЯ ЧУТТЄВОЇ КУЛЬТУРИ У 
ДИСИПАТИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНОГО 

ПАТЕРНА ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Псевдоідеаційна 
культурна 

ментальність 
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БІФУРКАЦІЯ ЧУТТЄВОЇ КУЛЬТУРИ. 
Середовище – естетична оболонка ядра культурної матриці; процес – 

Ренесансне мистецтво; функція – розвиток аксіологічних наративів чуттєвої 
культури; феномен – італійське Відродження 

НАРОСТАЮЧА ФАЗА ЦИКЛУ ЧУТТЄВОЇ КУЛЬТУРИ: 
Середовище – морально-етична оболонка ядра культурної матриці: процес 

– етика пуританського підприємництва; функція – розвиток аксіологічних 
наративів чуттєвої культури; феномен – німецька Реформація 

НАРОСТАЮЧА ФАЗА ЦИКЛУ ЧУТТЄВОЇ КУЛЬТУРИ: 
Середовище – когнітивна оболонка ядра культурної матриці: процес – 

науковий підхід до пояснення світу як механічного агрегату; функція – 
розвиток гуманістичного парадигмального проекту чуттєвої культури; 

феномен – французьке Просвітництво 

АКМАТИЧНА ФАЗА ЦИКЛУ АКТИВНОЇ ЧУТТЄВОЇ КУЛЬТУРИ: 
Середовище – синтез матеріалу, асимільованого захисними оболонками 

ядра матриці культури; процес – розвиток капіталістичних відносин; функція – 
становлення праксеологічного патернального проекту чуттєвої культури; 

феномен – англійська Промислова революція 

Рис. 2.2. Історичні етапи становлення капіталістичної економіки як 
патерна чуттєвої культури 

Джерело: авторська розробка 
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ська воля до влади, вирвана з органічного, виросла у бездушне механічне, де 

усе для всіх однакове» [670, с. 100]. 

Інший підхід пропонує С. Булгаков. Для нього машина – це наукове 

застосування сил природи, де мертва енергія спрямована розумом людини [72, 

с. 759]. Машина, з одного боку, дозволяє капіталістові із меншого проміжку 

часу максимізувати більшу корисність у формах прибутку (авантюристська 

форма доходу) і процента (консервативна форма доходу) [72, с. 798], а з іншого 

– визволяє «вільний дух людини від темної стихійної залежності від матерії» 

[72, с. 765] і через те машина – це «потенційне джерело людського духу» [72, 

с. 764]. Цей емансипований дух отримує можливість для духовної творчості, і 

так починається культура [72, с. 794]. Барометр культури, за С. Булгаковим, – 

це існування представників інтелектуальної економічної праці, чого, на його 

думку, не розуміють «трохи здичавілі через замкнутість у вузькій спеціальності 

економісти-теоретики» [72, с. 796]. 

Становлення індустріальної цивілізації Заходу у першій пол. ХІХ ст. 

зумовлене розумінням державою переваг машини, яка підвищує 

продуктивність праці не лише до здатності виробляти додаткову вартість, котра 

перетворюється у прибуток приватного капіталіста, а є загальним критерієм 

політичної могутності, ресурсом утвердження влади у світі, а не лише 

добробуту нації. До речі, економісти пізно збагнули цю перевагу: продуктивне 

зростання багатства у А. Сміта – це результат поділу праці робітників 

шпилькової мануфактури у масштабі соціальної системи, а не інноваційного 

техногенезу, про що із неприхованим здивуванням констатував П. Розанвалон. 

Державний, а вже потім приватний інтерес до розвитку індустрії спричинив у 

підсумку першу хвилю глобалізації, становлення колоніальних систем, гонку 

озброєнь другої пол. ХІХ ст. і, врешті-решт, – дві світові війни. Акматичний 

ресурс активної чуттєвої культурної ментальності у другій пол. ХХ ст. поволі 

трансформувався у пасивно-чуттєвий тип культурної ментальності. 

Атрактивний імператив активної техногенної трансформації довкілля для 
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максимального задоволення потреб розвитку, що було характерно для 

ментальності фази активно-чуттєвої культури, змінюється наративом утилізації 

довкілля у режимі пасивного споживацтва та чуттєвих насолод на основі 

«рафіновано-патологічних цінностей» (П. Сорокін), зокрема «порногламуру» 

[291]. Флуктуаційним рубіконом цього переходу була Велика депресія, яка 

засвідчила домінування у структурі інституціоналізованих наративів 

економічної системи патерна фінансово-спекулятивного капіталу 

організаційним щодо капіталу продуктивного. Відтоді постав основний 

парадокс сучасного капіталізму: при невпинному розвиткові техногенного 

винахідництва та перспективах становлення ноосферної цивілізації, капіталізм 

являє собою економіку-симулякр. 

Солідаризуючись із В. Зомбартом, В. Воронцов стверджував, що 

психологічно вплив капіталізму пришвидшує темп життя людини у суспільстві. 

З одного боку, цей темп виявляє себе у «наростаючій швидкості зміни вражень» 

від привласнення і споживання усезростаючої кількості ринкових товарів, а з 

іншого – розум, що обчислює, зважує в оцінюванні кожну мить часу як 

можливість максимізації корисності в діапазоні одискретнених бюджетом 

альтернатив [103, с. 658]. Це призводить до становлення двох поведінкових 

патернів суб’єкта ментальності чуттєвої культури: 1) нагромадження вражень 

через ринкові трансакції стимулює перенасичення і нудьгу, перетворюючи 

людину суспільства масового споживання у колекціонера все нових і нових 

вражень, і тим самим прищеплюючи «пристрасть до новизни» як потреби у 

постійному посиленні як самих вражень, так і індустрії збудників цих вражень, 

орієнтуючи у цьому утилітарному напрямку інноваційно-техногенне 

винахідництво; 2) імператив постійних змін, як умова прийнятного тонусу 

вражень, калейдоскопічна зміна яких не повинна допустити рефлексії і жаху 

нудьги від внутрішньої порожнечі відвиклої від екзистенції свідомості, орієнтує 

економічну активність на необхідність постійної трансформації середовища, 

причому не лише екологічного, а й культурного та інтелектуального: 

«філософські системи, художні стилі та літературні напрямки змінюються так 
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часто як мода на краватки і капелюхи» [103, с. 659]. Тобто, вже на зламі ХІХ – 

ХХ ст. В. Воронцов чітко фіксує тенденції зміни фаз чуттєвої культури з 

активної у пасивну стадії: «Чуттєва насолода і радість від предметів – це закон 

життя» [103, с. 663] «єдиноподібного культурного типу» [103, с. 665] людини 

економічної початку ХХ ст.У цьому ж дусі висловлювався на кілька десятиліть 

пізніше і Е. Фромм, який називав депресію«хворобою століття», що виникає 

внаслідок порожнечі і усамітнення та жаху розуміння безцільності життя. 

Імператив «мати» та наратив «споживання» – це ключові характеристики 

капіталістичних суспільств «релігії Прогресу». На думку Е. Фромма, 

споживання у ринковому суспільстві носить характер «патологічний та 

індиферентний», будучи лише «засобом самозахисту» [553, с. 190]. Е. Фромм 

висунув ідею «нової Людини», вихованням якої має займатися світова 

Верховна рада з питань культури і зусиллями якої «Вавилонська вежа 

Прогресу» має бути трансформована у «Град Буття». 

Можливість масового споживання як економічної реальності новітніх 

часів несподівано дало ефект контрекзистенціальної квазіуприсутненості через 

калейдоскоп вражень від результатів мінових трансакцій, зосередивши людське 

проживання, як стверджував Е. Баттерворс, «ззовні всередину» [30, с. 25], 

тобто, суто по-марксистськи – соціально-економічне буття безальтернативно 

визначає індивідуальну свідомість і людина стає відображенням світу 

(інституціоналізованих патернів виробничих відносин) у собі, класовим 

уніфікатом уподібненого існування у безрефлексуючому часовому континуумі 

колекціонування товаризованих вражень як умови постійної та всезростаючої 

прибутковості «архітекторів вибору». 

Тобто, ринкова економіка пропонує матеріальний добробут ціною життя 

як симулякра. «Ринковий закон вартости, – писав Ж. Бодріяр, – це закон 

еквівалентності і цей закон відіграє свою ролю в усіх сферах: він визначає як 

таку конфігурацію знака, де еквівалентність позначника і значеника сприяє 

регулярному обміну референтних змістів» [59, с. 26]. Референтом завжди 

виступає сенс, до якого апелює суб’єкт пізнання, використовуючи образний 
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знак. Таким чином, обмін ґрунтується на представницькій еквівалентності 

форм, через які виражаються субстанціональні сенси буття. Візьмемо для 

прикладу грошову одиницю, яка слугує знаком і мірилом цінності. 

Референтною субстанцією існування грошового знака є вартість людської 

праці, акумульована в товарі, що підлягає ринковому обміну. Тому «річна 

праця кожного народу» (А. Сміт) слугує єдиною субстанціональною 

підставоюзміни пропозиції грошової маси. Це добре розуміли фізіократи ХVІІІ 

ст., зокрема Ф. Кене, в «Економічній таблиці» якого маса грошей в обігу 

дорівнює вартості чистого продукту – приросту живої речовини біомаси в 

межах аграрного сектора економіки понад споживчо-інвестиційні потреби 

бізнесу, держави і домогосподарств. 

У структурі кожного символу знак-медіатор має цінність лише як натяк 

на концепт-позначуване, що слугує референтом – зобов’язуючим принципом 

можливості вищого порядку, що виходить за межі локального досвіду 

актуальних практик завдяки своїй холотропній сутності, будучи атрибутом 

єдиного сущого. Референтний зв'язок – це лігатура суб’єкта і цінності, 

закодованої у концепті як сенс акту буття. Симулякрія виникає як емансипація 

знака від позначуваного, медіатора – від його референтної субстанції. 

Симулякр – це порожній знак суспільного буття, безреферентне явище, що 

зберігає лише зовнішню подібність з оригіналом і не висвітлює, а приховує 

реальність, серійно продукуючи фікції. Симулякр виникає коли «цілі щезли, а 

буття породжують моделі» [59, с. 15]. Ми визначаємо симулякр як ентропійний 

патерн сутнісно уніщовленого буття, що підлягає праксеологічному мімезису. 

Симулякр передбачає операцію знака у його самодублюванні із порожнім 

натяком на онтологічний концепт [59, с. 30]. На думку Ж. Бодріяра, гроші – це 

перший товар, що набуває статусу знака, уникаючи споживної вартості. Гроші 

«виступають засобом дублювання системи обмінної вартости через видимий 

знак і таким чином дають змогу бачити ринок (а отже, й дефіцит) в його 

прозорості» [59, с. 49]. У структурі грошової одиниці як мірила цінності мінова 

вартість має своїм референтом споживну вартість робочої сили, атрибутивно 
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заключеної у кожній одиниці виробленого товару сукупної ринкової 

пропозиції. І через те, «відрив грошового знака від будь-якого суспільного 

виробництва, – стверджує Ж. Бодріяр, – стає предметом спекуляції та 

необмеженої інфляції… Відрив платні від «справжньої» вартості робочої сили 

можна співставити з відривом грошової системи від реального виробництва – в 

обох випадках спостерігається втрата референції» [59, с. 47], через що 

обґрунтування споживання «набрало потуги міту» [59, с. 47]. Ж. Бодріяр писав: 

«Аби машина репродукувала виробничі відносини, вона має функціонувати. 

Щоб живити систему обмінної вартости, товар повинен мати споживну 

вартість. Такий був сценарій на первісному рівні» [59, с. 63]. Коли гроші стали 

симулякром, «симуляція вийшла на другий рівень: товар має функціонувати як 

обмінна вартість, задля того, аби приховати, що насправді він функціонує як 

знак і репродукує собою код… Обмінна вартість відіграє для нас у структурній 

грі коду таку саму ролю, яку відігравала споживча вартість у ринковому законі 

вартості, себто ролю референтного симулякра» [59, с. 63]. Якщо код – це 

структурний закон цінності, а симулякр – ентропія коду, то тоді політична 

економія – це «горизонт мертвого порядку» [59, с. 61], що «становить собою 

лише кількісне розігрування цінності» [59, с. 62] у «діалектичній напрузі між 

дефіцитом і достатком» [59, с. 67]. Тоді система не виконує своє завдання – 

структурно позначувати життя в його онтологічних витоках [59, с. 67]. Система 

перестає бути інструментом пояснення світу і консервується у догму, де 

цілковито втрачається розуміння засадничої референції сущого і субстанції в 

актах буття [59, с. 69]. 

Симулякр – це соціокультурний факт ентропії, що свідчить про 

тенденції замкнутості системи, бо референція – це онтологічний вимір 

відкритості системи, а отже – її негентропійності, відбору і становлення таких 

стаціонарних станів, де біфуркаційно реалізуються такі проекти, котрі 

передбачають максимальну енергетичну ефективність, наприклад для 

економіки у вигляді впроваджень техногенних інновацій. Оскільки ентропія – 

це «функція стану речовини» [337, с. 222], то симулякр – це метаболістична 
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складова забезпечення граничних станів системи в її гомеостатичних 

параметрах відтворення, тобто – це гомеостатичний патерн як механізм, у 

якому ΔSвн = ΔSоб, де ΔSвн– ентропія, що виробляється у внутрішньому просторі 

системи і зумовлена процесами довільної розупорядкованості; ΔSоб – зміна 

ентропії, пов’язана із речовинно-енерго-інформаційним обміном між системою 

і довкіллям [337, с. 222].  

Але при цьому залишається нез’ясованим сам механізм утворення 

симулякра, онтологія його як гомеостатичного феномена економічної системи, 

що зумовлює патернальні практики у сферах виробництва, обміну і розподілу 

вартості і доходів.Відомо, що усе нове створене людьми приходить як нова 

якість попередньо пізнаної можливої реальності. Проявлена як інновація 

природа – це феномен становлення, зумовлений ноуменом – принципом, 

котрий осутнює становлення, сам будучи атрибутом «нерухомого рушія» – 

Першопринципу, який зумовлює усю сукупність мислимих і можливих 

модальностей буття фактом своєї присутності скрізь і в усьому. Кожне 

індивідуальне проявлення розгортається в діапазоні між універсальною 

сутністю, яка є чистою дією, та універсальною субстанцією, яка є чистою 

можливістю. У сутності та субстанції поляризується висхідний холотропний 

принцип буття, що знаходить своє остаточне проявлення у свідомості суб’єкта 

пізнання через творчий акт волі уречевленого у матеріалі творіння.  

Невід’ємною від буття сутнісною визначеністю сотвореного є його 

якість, яка проявляється властивостями у процесах становлення. Властивості 

проявляють очікування, бажане буття в його довершеній актуалізації як 

противага того, що здеградувало і спровокувало мірою свого безладу 

реальність альтернативно-інноваційного проекту, покликаного замістити 

вироджене у патернальних практиках кількісними параметрами актуалізації. 

Матеріальна реальність постає як міра реалізованого простору у певну мить 

часу віртуального ейдоса сутнісного принципу. Тому число – це основа кожної 

міри актуалізованого буття. Процеси життя – ентропійно-дисипативні, тому 

цикл актуалізації буття від парадигмального до патернального проекту являє 
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собою рух від сутнісного полюса до субстанціонального, де у послідовних 

станах проявляються усі потенційні можливості, інтегрально втілені у тілесних 

модальностях – довершених дискретах речовинних форм у кількісних 

множинностях. Тому, як стверджував Р. Ґенон, «хід проявленого світу від 

початку до кінця – це завжди спуск від сутнісного полюса до 

субстанціонального», завершуючись у «царстві кількості» [137, с. 173]. 

Результати проявленого у попередньому циклі стають «насінинами 

можливостей майбутнього циклу» [137, с. 177]. Р. Ґенон констатував, що 

«життя протікає із наростаючою швидкістю від початку циклу до кінця у 

спадній траєкторії, де кожна наступна актуалізація все більше віддаляється від 

сутнісного принципу» [137, с. 42]. «По мірі віддалення від єдиного джерела, – 

наголошує французький мислитель, – існування стає все більше кількісним і 

все менш якісним, еволюціонуючи від сутнісного полюса, котрий являє собою 

єдність, інтегрально та імпліцитно закорінену усю сукупність якісних 

можливостей, до субстанціонального полюсу, представленого чистою кількістю 

із безконечною атомною множинністю, що виключає будь-які відмінності, 

окрім нумеричних» [137, с. 50]. Кінець циклу супроводжується «стисненням 

часу», де тривалість буття була б зведена до єдиної миттєвості без 

послідовності актуалізацій, а отже – змін, а отже – нової якості безміру 

можливостей єдиного сущого. Буття звелося б до існування в режимі 

абсолютного одночасся тотальної уніфікації усього проявленого у цілковитій 

одноманітності кількісної тотожностібез якісної індивідуалізації. Саме цю 

тенденцію виражає симулякр – порожній знак відтворення сутнісно 

знеособленого буття у мавпувальному повторенні одноподібного наративу 

безальтернативної дійсності, де неможлива навіть смерть, яка теж є 

маніфестацією послідовності останньої миті життя, відмінної від попередньої 

миттєвості. Так «час перетворюється у простір» [137, с. 170] і настає оспіваний 

апологетами мейнстріму «кінець історії». «Кінець циклу, – наголошує Р. Ґенон, 

– завершується тоді, коли усе те, що імпліцитно було закладено у сущому, 

повністю вичерпує себе в актах проявленого» [137, с. 177]. Культурні патерни 
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відтворення стають симулякрами, де втрата принципу компенсується його 

імітацією, підробкою примордіальної єдності єдиноподібною простотою 

нумерологічної ідентичності, де «науковим» може бути лише відображений 

числом факт, без з’ясування онтології його маніфестації, без знання сущого, 

проективним атрибутом у символізації якого і виступає власне факт.  

Коли у симулякрах, як імітаційних патернах висхідної єдності, 

знеособлений наратив безсенсовного існування, де екзистенції підлягає лише 

чуттєва насолода або небезпека комфорту, в екстрактивних інститутах 

унеможливить становлення чогось іншого через анульовані «вікна 

можливостей», спрацює механізм «зворотної аналогії» [137, с. 212].«Істинний 

сенс «падіння» у нисхідній траєкторії циклу, – наголошує Р. Ґенон, – полягає у 

відновленні «первозданного» порядку, повернення до сутнісного полюса буття, 

коли у кількісних маніфестаціях вичерпали себе усі субстанціональні 

потужності кількісних актуалізацій все більше вульгаризованої дійсності; сенс 

повернення до «центру світу» [137, с. 173]. Симулякр як патерн у «царстві 

кількості» – це форма без змісту, де зникла можливість актуалізації у просторі і 

часі: у часі унеможливилися якісно відмінні події, а в просторі – якісно відмінні 

тіла. «У якісному порядку, – пише Р. Ґенон, – симетрія виражається через 

відповідність сущого та сутності у проявленому і пізнається через символ» 

[137, с. 39], у якому ця відповідність представлена референтністю концепта і 

медіатора.Процес зворотної аналогії являє собою апеляцію до сутнісного 

полюса, де у первозданній всеєдності інтелігібельно осягаються джерела 

альтернативних проектів до здеградованих патернів реальності. 

Дисипативно-ентропійна траєкторія циклу соціокультурної динаміки 

економічних систем являє собою розпорошення у кількісних модальностях 

первинного імпульсу інноваційно-парадигмального проекту, який у 

патернальних практиках поволі вироджується із лігатур у симулякри. Цей 

процес являє собою наступну послідовність: патерни-симулякри 

псевдоідеаційної культурної ментальності заміщуються конструктивними 

патернами активно-чуттєвої ментальності; далі імпульс пасіонарності поволі 



119 
 

згасає в утвердженні споживацтва у пасивно-чуттєвому типі культурної 

ментальності, надалі вироджуючись у цинічно-чуттєвий тип симулякративної 

імітації буття у «царстві» одноуподібненої кількості. На цьому етапі виникає, 

поширюється і впроваджується альтернативний інноваційний парадигмальний 

проект ідеаційного типу культури, який радикально заперечує існуючі збочені 

форми співіснування, пропонуючи аскетично-ідеаційні наративи буття 

ідеального, що веде до останньої реальності. Високий парадигмально-

аксіологічний ідеалізм аскетично-ідеаційного проекту трансформується у 

патерни активно-ідеаційної ментальності, яка надалі поволі і невпинно 

ентропійно деградуватиме знову до стану псевдоідеаційної культурної 

ментальності і… цикл почнеться спочатку. 

У практиці економічної дійсності, від мікро- до макрорівнів 

функціонування економічних систем, вказана схема розгортається у наступній 

послідовності: у рівноважному стані статичної ефективності суспільного 

виробництва прибуток не виробляється – його уможливлює лише інновація. 

Й. Шумпетер з цього приводу писав: «Одного разу встановлена система 

цінностей і одного разу задані комбінації виробничих чинників завжди 

слугуватимуть висхідним пунктом для кожного нового економічного періоду» 

[674,с. 52], бо «для всіх домогосподарств ціни мають бути пропорційні 

граничній корисності товарів споживання, а для всіх компаній ціни товарів 

виробничого призначення мають бути пропорційні їхній граничній 

продуктивності», оскільки лише «така стабільність конче потрібна для 

раціоналізації поведінки індивідів» [674, с. 53]. В режимі економічної рівноваги 

«остання частка кожного продукту виробляється в умовах, коли корисність уже 

не переважує витрат», через що «у виробництві взагалі неможливо досягнути 

додаткової вартості понад вартість товарів виробничого призначення… 

виробництво не створює жодних вартостей,… не відбувається жодного 

зростання вартості,… жоден продукт не може показати додаткову вартість, 

вищу за закладену в нього вартість послуг праці і землі» [674, с. 44]. Але при 

цьому «працею неможливо створити нову фізичну субстанцію», а 
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«використання землі не вимагає врахування жодної альтернативної вартості від 

втрати її корисності» [674, с. 34]. Витрати в суті своїй – це сума цін послуг 

праці і природи, котрі «мусять» дорівнювати виручці від продуктів [674, с. 45]. 

Й. Шумпетер констатував «парадоксальний факт»: у найдосконалішому стані 

економічна система працює без прибутку, бо «вартість є симптомом бідності, а 

прибуток – недосконалості» [674, с. 45]. І через те «в ринковій економіці ціни 

усіх продуктів мають за вільної конкуренції дорівнювати цінам на закладені в 

них послуги праці й природи» [674, с. 44]. У такій системі «чистий прибуток не 

може існувати, бо вартість і ціна первинних виробничих послуг завжди 

поглинатиме вартість і ціну продукту, навіть якщо виробничий процес 

розподілено між багатьма незалежними компаніями» [674, с. 45]. По-суті 

«заробітна плата і рента поглинає всі доходи… Увесь національний продукт 

припадає на працю й землю, і в наявності є саме стільки споживних товарів, 

скільки потрібно, щоб задовольнити наявний попит, і не більше» [674, с. 56]. І 

ще одне вкрай важливе зауваження Й. Шумпетера: у гомеостатичній ринковій 

системі «заощадження не відіграватимуть значної ролі в економічних системах, 

які не виявляють жодних змін», бо «споживання породжує бажання повторити 

його, а це бажання знову породжує економічну діяльність» [674, с. 58] загалом 

в межах кількісних параметрів виробничого циклу. «Не може бути й мови, – 

писав Й. Шумпетер, – про ощадливість у сенсі неспоживання джерел доходу, 

бо, за нашими припущеннями, немає жодних інших джерел доходу, окрім праці 

й землі» [674, с. 51]. 

Далі Й. Шумпетер логічно підводить до ідеї джерела економічного 

розвитку, представленого у суб’єкті актуалізації прибутковості через 

біфуркаційний стан економічної динаміки: «У кожному періоді послуги праці й 

землі, ще не втілені в засобах виробництва,… обмінюють на вироблені в 

попередній період споживчі товари… Хто володіє послугами праці й землі 

перед цим обміном зрозуміло. Але хто виступає другою стороною в операції? У 

чиїх руках перебувають перед обміном споживчі товари, якими буде заплачено 

за послуги? Відповідь проста: ті люди, які потребують послуги праці й землі в 
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цей період, тобто хто бажає перетворити вироблені в попередній період засоби 

виробництва на споживчі товари шляхом додавання більшого обсягу послуг 

праці та землі, чи хто хоче виробляти нові засоби виробництва» [674,с. 55]. З 

цієї розлогої цитати випливає один важливий висновок: є дві категорії 

капіталістів: 1) власники вироблених засобів виробництва, які відтворюють 

виробничий цикл «шляхом додавання більшого обсягу послуг праці і землі» 

згідно із ефектом масштабу ( і тому вони у Й. Шумпетера «лише виробники, які 

змушені продавати свої товари за ціною, що не перевищує суму заробітної 

плати і ренти» [674, с. 57]); 2) власники, які «ініціюють економічну зміну» [662, 

с. 74] «втілення нових комбінацій» [674, с. 77] – нового і незвичного 

застосування в економічній системі запасів виробничих ресурсів, передусім – 

праці. Звідки виникає така класифікація на перший погляд єдиного класу 

капіталістів? Й. Шумпетер відповідає: з природи самої праці, яка буває «керівна 

і керована» [674, с. 35]. Перший власник капіталу – це пасивний суб’єкт, яким 

«керує» гомеостатичний стан ринкової системи, що ставить його перед фактом 

необхідності відтворення виробничого циклу на основі існуючого рівня 

розвитку техносфери. Тобто для цього капіталіста знання – це ключовий 

обмежувальний фактор не лише зростаючої прибутковості, а й можливості 

прибутку взагалі. Другий тип капіталіста – це суб’єкт керівної праці. 

Й. Шумпетер стверджує, що «керівна праця… утворює ніби третій виробничий 

чинник», бо «має елемент творчості – сама ставить перед собою цілі» [674, 

с. 35]. Далі Й. Шумпетер висуває важливу гіпотезу: «Середовище постійно 

пропонує нові можливості» [674, с. 86], а отже «вибір нових методів – це не 

просто елемент поняття раціональної економічної діяльності й не природна річ, 

а специфічний процес, який потребує окремого пояснення» [674, с. 87]. 

Підприємець-новатор – це «боржник суспільства», який створює 

купівельну спроможність, щоб у підсумку стати «кредитором суспільства» 

[661, с. 105]. Він «має мрію і волю збудувати особисте царство,… розкошуючи 

ризиком,… прагне успіху заради самого успіху, а не його плодів» і 

гедоністична мотивація для нього ірраціональна [674, с. 98]. Його успіх 
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залежить від інтуїції, а «свобода духу передбачає великий надлишок сил понад 

щоденну потребу» [674, с. 93], тобто він – пасіонарій. Його «найменша 

щоденна діяльність – це втілення величезного розумового зусилля» [661, с. 90]. 

Його поведінка – це рушійна сила, що ґрунтується на якісно відмінних 

здібностях [674, с. 88]. На відміну від менеджера, підприємець – це не професія 

і не суспільний клас, і не соціальний статус, який можна успадковувати [674, 

с. 86]. «Суб’єкт хоч якого типу лише тоді є підприємцем, – наголошує 

Й. Шумпетер, – коли він, власне,  «втілює нові комбінації» і втрачає цей статус, 

щойно розбудовує свій бізнес і переходить просто до керування ним» [674, 

с. 85]. Втілення нових комбінацій – це завжди стратегічні рішення [674, с. 85], і 

тільки той, хто їх приймає, за Й. Шумпетером, вважається підприємцем.Така 

людина «лише волею і дією» [674, с. 133], а не благами, купленими в інших, чи 

купівельною спроможністю, наданою кредитуванням, по-іншому, доцільніше і 

вигідніше використовує наявні засоби виробництва у нових комбінаціях і за це 

отримує підприємницький прибуток, який є не просто «залишком доходу після 

компенсації видатків» [674, с. 129], а «залишок, якому не відповідають ніякі 

зобов’язання» [674, с. 133]. І лише такий прибуток є фактом розвитку – 

«ініційованою зміною економічного життя, спонтанною і дискретною, що 

змінює попередній стан рівноваги» [674, с. 74], «залізницями замінивши 

диліжанси» [674, с. 75]. Прибуток для ринку – це той інформаційний сигнал, що 

показує «зростання вартості послуг праці і землі», залучених в інноваційне 

виробництво, щоб надалі «охопити вартості всіх інших послуг цих чинників» 

[674, с. 147], тобто, запустити кумулятивні кола збільшуваної прибутковості 

усієї економічної системи, а отже – і добробут всього суспільства. Таким чином 

витоки добробуту кореняться в «екстраординарному інтелекті і волі, що 

неперервно ґрадують ініціативу за інтенсивністю» [674, с. 89], правда за умов 

відповідного інституціонального забезпечення, передусім – інклюзивних 

економічних інститутів. 

Синергетичні кола добробуту, ініційовані технічними винаходами, 

реалізуються через механізм дифузії інновацій.Прийняття рішення щодо 
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інновації, наголошує Е. Роджерс, являє собою інформативно-пошукову та 

інформативно-опрацьовувальну діяльність, до здійснення якої підприємця 

підштовхує бажання знизити ступінь невизначеності щодо переваг і вад 

інновації [442, с. 41]. Прибутковий успіх першопрохідця спонукає до 

інноваційного мімезису послідовників, які активізують у просторі економічної 

системи суттєву зміну через поширення спочатку нових ідей. Дифузія інновацій 

являє собою процес поширення інновації певними каналами у часовому 

континуумі серед суб’єктів економічної системи [442, с. 30], де інновація – це 

ідея, практика чи об’єкт, які суб’єкт впровадження сприймає як нові, 

визначаючи індивідуально для себе новизну ідеї суб’єктивно [442, с. 31]. Тому 

інновація – це суб’єктивно нова ідея [442, с. 34], яка являє собою технологію – 

проект інструментальної дії зменшення невизначеності у досягненні цілей 

завдяки знанню про причинно-наслідкові зв’язки [442, с. 32].Агенти змін, – 

зауважує Е. Роджерс, – порівняно легко передбачують форми та функції 

впровадження інновації, змінюючи спосіб життя членів суспільства, зокрема, 

збільшуючи прибутковість фірм і добробут загалом, але вкрай важко 

передбачити значення інновації, її суб’єктивну інтерпретацію, де на шляху 

впровадження можуть постати екстерналії як реакція на необхідність творчих 

деструкцій [442, с. 53]. Тому у процесах дифундування, – комунікаційних 

каналах руху інформації про нову ідею між потенційними учасниками 

впровадження, – слід враховувати соціокультурний контекст. Е. Роджерс 

констатує, що у бізнес-практиках поруч із оцінюванням інновації на основі 

наукових досліджень наслідків впровадження, «більшість людей спирається 

головно на суб’єктивну оцінку інновації, яку вони отримують від інших 

подібних до себе індивідів, що вже впровадили цю нову ідею. Ця залежність від 

досвіду найбільш близьких і подібних собі вказує на те, що в самому центрі 

процесу дифузії лежить моделювання й наслідування дій упроваджувачів з боку 

їхніх партнерів у мережі. Дифузія – це великою мірою соціальний процес, який 

містить міжособистісні комунікаційні зв’язки»[442, с. 39]. 
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За ознаками інновативності (порівняльного щодо конкурентів темпу 

впровадження нової ідеї в підприємництві для реалізації техногенних переваг), 

Е. Роджерс виділяє п’ять категорій впроваджувачів: новатор, ранні 

впроваджувачі, рання більшість, пізня більшість, забари [442, с. 43]. Новатор – 

це переважно тип культурного чужинця, якому, за Й. Шумпетером, 

найнеобтяжливіше «ламати стару традицію і творити нову» [674, с. 98], бо він 

«не має опертя у формі культурної традиції» [674, с. 96], яка б коригувала 

мотивації. Новатор, на думку Е. Роджерса, є «одержимий ризиком» космополіт 

та мультикультураліст, який «не користується повагою» членів місцевої 

спільноти [442, с. 315]. Тобто, шумпетерівське «розкошування ризиком» для 

новатора – це не лише спосіб індивідуального самоствердження, а й виклик 

усім тим, хто усунув його на маргінес із комплементарного простору спільноти. 

На відміну від новатора, ранні впроваджувачі – це «прив’язані до своєї 

місцевості» поважні та шановані громадою підприємці, які започатковують 

«формування критичної маси» схвалення і застосування у виробництві 

інноваційних технологій. На відміну від новатора, який протиставляє себе 

соціуму, ранній впроваджувач – це ініціатор запуску кумулятивних кіл синергії 

волі економічних суб’єктів. Він робить це свідомо, на основі власного прикладу 

консультуючи, даючи «суб’єктивну оцінку інновації найближчим колегам через 

міжособистісні мережі», і ставлячи «печатку схвалення» на сумнівах 

доцільності впровадження [442, с. 316]. Цікаво зауважити факт солідаризму, а 

не ринкової конкуренції на цій стадії впровадження інноваційних технологій у 

суспільне виробництво. Третя категорія – рання поміркована більшість, яка «з 

обачною готовністю наслідує приклад впровадження інновації», однак, при 

цьому, серед них відсутні неформальні лідери [442, с. 317]. Тобто, можемо 

констатувати, що на стадії «ранньої більшості» відбувається заміщення 

пасіонаріїв тим гармонійним загалом, який зберігає потенціал пасіонарності – 

волю до порядку через волю до змін. Четверта категорія, – пізня більшість, – це 

скептики, яких до інноваційних впроваджень змушує «економічна необхідність 

все більшого тиску з боку інших членів системи» [442, с. 317]. Тобто, на цій 
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стадії констатується пік конкурентної боротьби, де інструментом вже не 

стільки переваг, скільки виживання стає інновація як необхідність, причому 

діють «скептики» далеко не в умовах технологічно-комерційного ризику, бо 

невизначеність усунута попередниками. І, врешті-решт, п’ята категорія – 

забари-традиціоналісти, які останніми впроваджують винаходи. Вони 

мотивують «опір інноваціям раціональною поведінкою» [442, с. 317] мінімізації 

ризику в умовах невизначеності, коли досвід впровадження через факти 

прибутковості зняв усі сумніви у доцільності. Тобто, впроваджувану 

технологію вже важко назвати інноваційною. Ця п’ята стадія руху інновації 

говорить про наступне: по-перше, вона є діагностикою виробничого гомеостазу 

із невпинно вирівнювальною тенденцією норми прибутку, де, за 

Й. Шумпетером, «жоден продукт», виготовлений на екс-інноваційному 

обладнанні, «не може показати додану вартість, понад закріплену в нього 

вартість послуг праці і землі» [674, с. 44]. По-друге, маємо парадоксальний 

факт, коли взірцево-раціональне мислення економічного суб’єкта як 

компонента предмета економікса, стосується останньої ланки у ланцюгу 

зростання вартості, прибутковості і добробуту. По-третє, ілюзія розвитку 

підтримується у фритредерській моделі економіки, де «забарами» виступають 

треті країни, які отримують впровадження аутсорзинґово-офшоринґовим 

способом, у кращому випадку – через механізм «летючих гусей», а в гіршому – 

модель «глухого кута». 

Зазначена Е. Роджерсом послідовна схема категорій впроваджувачів 

інновацій являє собою аналог дисипативного процесу пасіонарності, коли в 

умовах досягнутого рівня гомеостазу, закріпленого інституціонально, 

економіка функціонує в режимі оптимуму Парето із невідворотними 

наростаючими тенденціями соціоентропії у формі економічних суперечностей: 

класових антагонізмів у сфері виробничих відносин (К. Маркс), занепаду 

капіталу через вирівнювання норми прибутку (Д. Рікардо), вимог безпеки та 

стабільності через протекціонізм у полі точок сили із невідворотними 

процесами майнової поляризації та екстартивної інституціоналізації «пасток 
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бідності» у гомеостатичному просторі світу як дефіциту тощо. І так доти, 

допоки знову не буде впроваджено суттєві винаходи у патернальних практиках 

на основі альтернативних парадигмальних проектів від технологічного  

винахідництва на мікроекономічному рівні, інституціоналізації інклюзивних 

вікон рівних можливостей у доступі до капіталу – на мезоекономічному рівні, 

висуненні альтернативного парадигмального проекту для заміщення 

вироджених у симулякри патернів домінуючої культури – на 

макроекономічному рівні. 
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Рис. 3. Негентропійний циклічний механізм соціокультурних 
флуктуацій економічних систем якісного відтворення соціально-

економічного порядку (Джерело: розроблено автором) 
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Можемо узагальнити, що механізм соціокультурних флуктуацій 

економічних систем являє собою негентропійну властивість живих систем 

відтворюватись у розвитку за схемою: аксіологічний наратив → 

парадигмадльний проект → праксеологічний патерн → гомеостатичний патерн 

→ симулякр → ентропія → інноваційна альтернатива парадигмального проекту 

на основі аксіологічного наративу біполярного типу культурної ментальності і 

т. д. у циклічній послідовності унікальних феноменів універсального буття 

(рис. 2.3). 

 

2.3. Формування нового типу економіки на основі зміни парадигми 

соціально-культурного розвитку 

Акт волі передбачає втілення цінності у бутті. Воля –це аксіологічний 

дискрет, спрямований на ціль. Мета – це уявлюваний образ бажаної дійсності, у 

якому цінність наративується у поведінковий патерн. Через те уява переважно 

підпорядковує собі волю. Проте етика переслідує зворотну ціль – 

підпорядкування уяви волі, що є суть сублімації – емансипації духу від 

тварності. Уява – це «орган втілення цінності через образ» [301, с. 209]. За А. 

Шопенґавром кожна ідея акумулює певний ступінь об’єктивації волі [356, с. 

522], в ідеї «воля до життя віднаходить об’єктність» [356, с. 510]. Ідеї 

осягаються лише чистим спогляданням, «об’єктивною спрямованістю духу, на 

відміну від суб’єктивної, що звернена до власної особистості, тобто – до волі» 

[356, с. 613]. А. Шопенґавр писав, що «кожна людська особа і життєвий шлях є 

лише скороминучим сном безконечного духу природи, вічної волі до життя», 

через що «воля до життя…повинна платити стражданнями» [356, с. 531]. Ці 

«великі і малі скорботи… неповноти життя» обмежують «сповнення духу», 

через що «нудьга заповнює кожну залишену турботою паузу», і в пошуку 

альтернативи «дух людини… витворює собі ще й світ уявний» [356, с. 532]. 

Виходить дихотомія: з одного боку – світ, у якому живе людина залежить від її 

уяви, оскільки «кожен замкнений у своїй свідомості» [356, с. 534], а з іншого – 

«сутність людини полягає в тому, що її воля прагне, вдовольняється і знову 
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прагне, й так безперервно,… затримка задоволення породжує страждання, а 

затримка нового бажання – безплідну нудьгу» [356, с. 527]. Ця дихотомія 

пов’язана з нерозумінням того факту, що серед цінностей пізнавальних та 

естетичних, лише цінності етичні наділені імперативним характером, і якщо 

для інтелекту кінцевим предметом пізнання є істина, то кінцевим екзистентом 

волі виступає добро, яке не опредметнюється тією мірою, якою істина не 

зводиться до суб’єктивного оцінювання. Зрозуміло, що ця дихотомія має 

долатися синтезом волі та уяви у Сущому.Шопенґаврівська «воля до життя» – 

це жага буття, що випливає з природи сущого, де буття – це об’єкт, а суще – 

суб’єкт. 

Воля – це практична реалізація можливості, що перетворюється в 

обов’язок свободи – необхідність, будучи реалізована у бутті. В 

актуалізованому через волю творінні втілюється атрибут сущого у модусі 

субстанції індивідуально проявленого, залишаючи буттям у можливості усі 

інші альтернативні множинності вибору. Через це праксеологічний акт 

теперішнього поєднує нереалізоване можливе минуле, невідворотно можливе 

майбутнє та потенційно можливу вічність – це з одного боку. А з іншого – у 

послідовному відтворенні аксіологічного наративу через патернальні практики 

парадигмальний проект, адаптивно ускладнюючи свою структуру під впливом 

викликів, зазнає поступового знецінення онтологічної новизни своєї первісної 

інтегральної ідеї, що відображається через поширення симулякрів у «царстві 

кількості» – уніфікованій одноподібності знеособленого існування як 

граничного вияву пристосованості системи через спрощення сутнісного виміру 

буття. 

Поет-символіст М. Волошин [101] писав, що для істот, які потрапили у 

«капкан рівноваги» є два шляхи реакції – бунт і пристосування. Мова звісно ж 

іде про адаптацію і біфуркацію, передусім, відкритих, стаціонарних, 

мультикультурних соціально-економічних систем.Бунт, на думку поета, – це 

безумство, бо «Закони Природи – незмінні», проте «у боротьбі за правду 

неможливого безумець переосутнює самого себе», використовуючи як матеріал 
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«вихори свого духу» [101, с. 202]. Адаптаційні здобутки у вигляді патернальних 

конфігурацій домінуючого типу культури призводять до зупинки, де 

«пристосуванець завмирає на пройденому щаблі», тому «звір завжди 

пристосований до вимог природи», а людина має унікальну здатність 

«веслувати супроти водопаду, котрий несе Всесвіт назад у древній хаос» [101, 

с. 203]. У цих поетичних рядках, написаних у другій декаді ХХ ст., міститься 

глибока метафізична думка про те, що між біфуркацією і адаптацією існують 

контури посилювального зворотного зв’язку, а самі механізми є 

маніфестаціями на зовнішні виклики безпосередньо самого ядра патерна 

домінуючої культури. З одного боку, ядро патерна містить філогенетичну 

інформацію про природу самої системи, і на основі цієї інформації 

конституюються принципи реакції на виклики, через що система сутнісно 

проста та холотропно релевантна своєму онтологічно-ноуменальному проекту, 

що спричинив появу даної конкретної системи як феномена реальності, 

передусім, в історичному часі. Формами збереження цієї інформації та 

ресурсами відтворення системи виступають традиція та національні звичаї 

народу. Отож, у філогенетичній інформації ядра патерна у вигляді звичаю 

актуалізується сутнісний полюс культурних ресурсів буття нації. З іншого боку, 

реагуючи на виклики шляхом адаптації, передусім через нестачу в умовах 

гомеостазу надлишку пасіонарності для асиміляції енергії самого виклику, а не 

підлаштування під нього, система невпинно вульгаризується через інфляцію 

сутнісного начала. Процес дифузії з метою адаптації до нав’язаного викликом 

режиму гомеостазу має два виміри: 1) конструктивний ефект, що зводиться до 

кумулятивної синергії відтворення адаптаційного патерна. У виробництві це 

виглядає як економічне зростання, стимульоване дифузією інновацій; 2) 

деструктивний ефект, що проявляється через поступове згасання сили імпульсу 

у кожному наступному адаптаційному патернові. Цей процес являє собою 

дефляцію атрактивності аксіологічного наратива, залишаючи при цьому більш-

менш дієвою інерцію соціальних інститутів, утворених внаслідок 

трансформації парадигмального проекту розвитку у патернальний проект 
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відтворення у процесі соціокультурних флуктуацій. Дефляція атрактивності у 

патернальних практиках врешті-решт призводить до появи симулякрів, у яких 

онтологічний зміст доцільності відтворення не підлягає екзистенції. 

У фінальній стадії динаміки циклу домінуючої культури, коли 

поширились кількісні одноподібності знесутнісненого існування, тоді, у так 

званих зонах рубіжної комунікативності, нагромаджується пасіонарна кількість 

людей «довгої волі», які реалізують свої протестні настрої створенням і 

поширенням інноваційно-парадигмального проекту розвитку, альтернативного 

до існуючих патерн-симулякрів. В міру трансформації парадигмального 

проекту культури у патернальний, прекаріат еволюціонує у статус когнітаріату 

– пасіонарну частину впроваджувачів інноваційного проекту, наділених 

атрактивним знанням доцільності даного впровадження. Парадигмальний 

проект у таких випадках постає як аксіологічний наратив альтернативного типу 

культурної ментальності у режимі соціокультурних флуктуацій. 

Соціокультурна динаміка сучасності характеризується завершенням 

циклу домінування чуттєвої культури у її пасивно-чуттєвій фазі із 

невідворотним наступним біфуркаційним становленням біполярного до 

чуттєвого ідеаційного типу культури у її тріалектичній конфігурації: 

аксіологічний наратив, парадигмальний проект, праксеологічний патерн. 

Ідеаційна культурна ментальність ґрунтується на здатності людини 

здійснювати специфічно духовний акт ідеації – пізнавати сутнісні форми 

світотворення на основі холономного розуміння єдиної сутнісної сфери буття, 

незалежно від кількості спостережуваних явищ та індуктивних висновків [487, 

с. 931]. Ідеаційне мислення – ессенціально-символічне, орієнтоване передусім 

на цінності, які втілюються в актах творчості, постаючи феноменами буття. 

Ідеаційне мислення передбачає духовний наратив у кожному когнітивномуакті. 

На основі ідеаційного мислення суб’єкт пізнання трактує феномен проявленої 

дійсності як сутнісну обставину буття атрактивного порядку, через яку атрибут 

єдиного сущого проявляє себе через певну множину індивідуальних 

модальностей, що мають різну субстанціональну основу. Такий когнітивний акт 
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ґрунтується на алегоричному світосприйнятті, трактуючи світ як символічну 

дійсність. Витоки і першопричини станів проявленої дійсності перебувають за 

межею видимостей, простору і часу, і стають здобутками досвіду шляхом 

пізнання неопредметнюваних принципів інтелігібельним чином інтегрально 

осягнутого буття референції концепту і медіатора у структурі символу.  

Ідеаційну культурну ментальність часто сприймають як аскетизм та 

відсторонення від чуттєвої реальності, від можливостей утилітарного 

задоволення, як гностичне схимництво із мінімумом потреб навіть суто 

біологічних. Радикалізм аскетично-ідеаційної культурної ментальності часто 

виступає як антитеза надмірної розкоші носіїв пасивно-чуттєвої культурної 

ментальності в умовах світу як дефіциту матеріальних благ та глибокої 

майнової нерівності, а також вибіркових «вікон можливостей» лише для 

обраних при владі, де існуючі способи економічної екстракції орієнтовані на 

пошук ренти в умовах статичної ефективності оптимуму Парето. Цей принцип 

діяв і в період економічного занепаду Античного світу, зокрема натуралізації 

латифундій, згортання ринкових відносин і знелюднення міст. Альтернативний 

проект трансформації інституту рабства в інститут колонату став імпульсом 

розвитку феодальних систем Середньовіччя, а не порятунком вихолощених у 

симулякри поведінкових патернів чуттєвої культури Античності. 

Наша сучасність характеризується подібними тенденціями згортання 

ціннісно знесутніснених наративів чуттєвої культури і паростками становлення 

аксіологічних наративів ідеаційної культури (недаремно М. Бердяєв «віщував» 

перспективу «Нового Середньовіччя» [45]). Ідеаційний аскетизм кінця 

Античності, який радикально протиставився елліністичному язичництву як 

Християнський парадигмальний проект ідеаційного типу культури, не 

обов’язково буде притаманний нашому часові. Справа ось у чому: ядро 

патернальної матриці інтегральної культури має три захисні оболонки, які 

абсорбують, асимілюють та адаптують з метою самовідтворення системи 

культури енергію викликів, які постають у формі екстерналій,– це релігійна, 

естетична та когнітивна оболонки. Середньовічний парадигмальний проект 
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ідеаційної культури був реалізований ресурсами релігійної оболонки у вигляді 

Християнської цивілізації. Проект чуттєвої культури пізнього Середньовіччя 

був реалізований ресурсами естетичної оболонки у вигляді ренесансного 

мистецтва. Отже, майбутній парадигмальний проект нового циклу ідеаційної 

культури буде реалізований ресурсами когнітивної оболонки через розвиток 

передусім науки (та інтелектуальної діяльності загалом). В. Вернадський ці 

процеси охарактеризовував як ноосферизацію соціальних систем. Ідеаційні 

флуктуації когнітивної оболонки патернального ядра культури нашого часу 

характеризуються ноосферизацією усіх сфер людської діяльності, передусім 

економічної. В симуляційно агонізуючому континуумі чуттєвої культури цей 

проект визначають як шостий технологічний уклад NВІС-конвергенції 

нооекономічних систем.  

Недивлячись на геополітичну периферійність, сучасна Україна стане 

епіцентром соціокультурних флуктуацій та першим осередком становлення 

ідеаційного типу культурної ментальності, втіленого у парадигмально-

патернальному проекті відповідної якості соціально-економічних інститутів та 

відносин виробництва, обміну і розподілу. Наша аргументація наступна: по-

перше, соціокультурні флуктуації на теренах України відбуваються на два-три 

століття раніше, ніж у решти країнах Заходу, передусім Європи. Це пов’язано з 

особливостями дискретної кривої етногенезу українського народу. 

Етногенетична біфуркація – пасіонарний спалах – сучасної української 

«козацької» нації, на думку М. Грушевського, відбувся у добу антів. Тоді фаза 

піднесення відповідає експансії слов’ян на Балкани і Балтику. Київська Русь – 

це акматична фаза етногенезу; Батиїв погром – кульмінація фази надлому. 

Литовська Русь, козаччина та Гетьманщина – це інерційна фаза. ХІХ – ХХ ст. – 

обскураційна фаза нашої історії, а початок ХХІ ст. – регенераційна фаза.На 

думку Л. Ґумільова, пасіонарний спалах і становлення західноєвропейського 

суперетносу пов’язане з діяльність Карла Великого (VІІІ – ІХ ст.). На той час 

вже у V ст. н. е. держава антів простягалася із заходу на схід від Вісли до Дону, 

а до того часу мав місце інкубаційно-експансійний період, який до VІ –VІІ ст. 
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устабільнився і оформився у черняхівсько-антський комплекс етнокультури 

вже власне українського народу [515, с. 166]. Таким чином українці 

щонайменше на один фазовий перехід «старші» за представників 

західноєвропейського суперетносу. Ж. Делюмо [184] окреслює період 

західноєвропейського Відродження кінцем ХІІІ – поч. ХVІІ ст. На думку 

М. Брайчевського  [64], в історії українського народу становлення чуттєвої 

культури – еквівалента українського «Відродження» – припав на ХІІ ст. 

По-друге, загалом у цьому столітті поєднались в одній флуктуаційній 

хвилі дві фази: фаза надлому у структурі етногенезу із фазою становлення 

чуттєвої культури в Україні. М. Брайчевський зауважував, що середньовічне 

мистецтво «цікавилося переважно абстрактними ідеями, які не мають зорових 

еквівалентів у чуттєвому світі» [64, с. 483]. Середньовічний майстер «не 

дублював», а досліджував дійсність на основі «цілого спектру інтерпретацій» 

онтологічно-архетипових прообразів, які виступали атрибутами-медіаторами 

єдиного сущого трансцендентної вічної реальності абсолютного буття. 

Ренесансне мистецтво, – наголошує М. Брайчевський, – кардинально 

переосмислює традиційні сюжети, перетворюючи архетипові образи «на 

звичайних людей, здатних страждати, радіти, співчувати, прагнути, мріяти 

тощо. Стався поворот на 1800» [64, с. 483]. Увиразнюється мистецька тенденція, 

– ресурс естетичної оболонки ядра чуттєвої культури, – до «натури та 

індивідуалізації… шлях від абстрактного образу-символу, образу-знаку до 

реальної людини з реальними властивостями конкретного індивіда» [64, с. 484].  

Ключовий аксіологічний наратив епохи Відродження – гуманізм. І таким 

твором у нашій середньовічній передренесансній культурі, у якому нарації 

гуманізму протиставлені «старим словесам», на думку М. Брайчевського, 

виступає «Слово о полку Ігоревім». Передусім, автор «Слова» висуває ідею 

нової ідентичності, яка зводиться до ідеології єдності у процесі становлення 

нації-держави, на противагу феодальній роздрібненості чи презентації 

державності особою монарха-воїна. Засуджується у «Слові» середньовічна 

лицарська доблесть як вияв гордині, що шкодить державним інтересам мирного 
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облаштування країни. Жоден твір середньовічної літератури не ніс подібного 

наративу, там скрізь оспівувалася слава воїна, а в «Слові» «буйство серця» 

князів протиставлене розуму: князь Ігор долає «ум кріпостію», що призводить 

до трагедії на р. Каялі, а його брат Всеволод – це взагалі «буй-тур», де «буй» – 

дурний, безумний, навіжений, який своєю безрозсудною войовничістю 

викликає відразу поета [64, с. 492]. Ще одним ренесансно-гуманістичним 

наративом «Слова» є ствердження цінності життя у мирній праці і мирських 

радостях від задоволення життєвих потреб [64, с. 491] на противагу 

мілітарному ідеалізму середньовічного героя від Роланда до Річарда Левине 

Серце. І ще одна важлива ремарка ренесансності «Слова» – повернення до 

язичницької тематики. Відродження, загалом, недаремно трактують як 

реанімовану в дусі Античність з її натуралізмом зображуваного від фізичного 

до метафізичного. М. Брайчевський наголошує, що дослідників «Слова» «давно 

інтригує поганський колорит поеми – неодноразові згадки Дажбога, Велеса, 

Стрибога, Хорса», які «втручаються в життя людей точно так, як античні Зевси, 

Венери та Аполлони у письменників Ренесансу» [64, с. 501]. М. Брайчевський 

пише, що «інтерес до поганської старовини має яскраво виражений 

гуманістичний характер» [64, с. 501] і є «виявом гуманістичного 

вільнодумства» [64, с. 502]. М. Брайчевський резюмує, що «підготовка 

Реформації вийшла на порядок денний, але через втручання зовнішніх факторів 

не дістала логічного завершення» [64, с. 503]. Цим «зовнішнім втручанням» був 

Батиїв погром, що дає відповідь на питання чому український Ренесанс не 

просто не був завершений, а не залишив хоча б частини від тієї кількості 

мистецьких артефактів, що дала світові, наприклад, Італія? Відповідь очевидна: 

попри боротьбу ґвельфів з ґібелінами, конкуренцію міст, зокрема Генуї і 

Венеції тощо, продуктивні сили італійського Відродження не стояли перед 

викликом «бути чи не бути» перед лицем орди як Русь-Україна, усі ресурси 

якої йшли на потреби виживання в умовах постійних людоловчих набігів за 

відсутності централізованої національної держави, яка б організовувала чин 

спротиву. 
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Протікання циклу чуттєвої культури в Україні характеризувалося 

певною незавершеністю фаз становлення, що посилювалося екстерналіями 

викликів з боку орди, Речі Посполитої, а далі і Московщини. Козацьке барокко 

доби Гетьманщини було паростком життєвих сил на основі цінностей активно-

чуттєвої культурної ментальності, що теж не знайшло свого повноцінного 

завершення у патернальних практиках передусім через асиміляцію козацької 

еліти у російському дворянстві, де панували інші ціннісні наративи. Одним з 

таких наративів, який як деструкція «приріс» до тіла української нації, 

гальмуючи ефективність реформ у сучасній Україні, В. Дубровський вважає 

нав’язаний Росією патерналізм – «звичку до «сочевичної юшки», готовність 

продати свою свободу за «ковбасу», перекладаючи відповідальність за власну 

долю на «начальство» [200, с. 120]. Автор правильно зауважує, що носіям 

«рабської психології патерналізму» годі втямити, що «начальник» завжди в 

різний корупційний спосіб вимагатиме ренту за послуги, бо державні установи, 

наділені компетенцією розподілу рідкісних благ – це завжди фрактальні 

левіафани апріорі.  

Патерналістський поведінковий патерн не мімезисний, а архетиповий, 

однак має свої особливості у різних національних культурах, зокрема в 

українській та російській. Оскільки патерналістський наратив є архетипний, то 

він по-різному проявляється в економічній культурі землероба-скотаря та 

артільного промисловика. Останній – це мисливець-здобувач, суб’єкт 

привласнювальної економіки та носій еґалітарно-колективістських цінностей. 

Він інтегрує колективну волю на основіпривласнювального інтересу, 

користуючись принципом договірної правди. Мисливець привласнює природні 

блага не відтворюючи їх, тому знання сутнісних основ відтворення життя не є 

предметом його свідомості, а технології такого типу – безвартісні. Артільник 

спосіб свого виживання в живій природі перетворює в ідеал свого існування, 

вибудовуючи у власній свідомості антагонізм між собою як часткою і 

природою як цілим. Природа є полем трофеїв, де розуміння споживної і мінової 

вартості блага не обтяжено «ефектом ендаумента», тому міновій вартості може 
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підлягати будь-що. Синергія волі регулюється договірною правдою, гарантом 

якої є «начальник» – ватажок артілі та джерело розподілу колективно здобутих 

благ пропорційно кожному артільнику, пам’ятаючи передусім про себе і 

використовуючи ті можливості привласнення чужих здобутків, які дає йому 

ресурс влади. Тому держави артільних промисловиків завжди корупційні, 

вибудувані на  вертикалі обґрунтовано-виправданого насильства як єдиного 

ресурсу порядку, та «існують доти, доки щось можливо здобути у довкіллі» 

[580, с. 160]. Саме таку ментальність артільного патерналізму номадів 

успадкували українці від росіян як деструкцію і симулякр.  

Однак, оскільки патерналізм, – апеляція до вищої правди, – є 

архетипово-аксіологічною нарацією буття народу, вираженою у поведінкових 

патернах, то тоді необхідно в історії українського народу віднайти ті 

прецеденти, коли патерналістські нарації виконували конструктивну 

рольактивізатора волі та генератора цілеспрямованих зусиль розвитку 

економіки і культури народу. В. Дубровський [200] слушно протиставляє 

патерналістську ментальність соціальному капіталові, який являє собою 

«горизонтальну» здатність до колективних дій, коли мета кожного випливає з 

мети усіх. Механізмом відтворення соціального капіталу на Заході є 

комплементарні інклюзивні економічні інститути, де на рівні закону 

забезпечується рівність можливостей у доступі до ресурсів для економічної 

діяльності. Інклюзивні економічні інститути Заходу трактуються сучасними 

дослідниками [1] як явища спонтанного порядку, що суттєво утруднює їх 

мімезис у процесах економічного реформування. Але є інший шлях: відшукати 

наративи інституціональної інклюзивності в економічній історії українського 

народу і простежити зумовлюючі атрактивні витоки патерналістської 

свідомості у цих процесах. Історія України ХХ ст. дає нам такі приклади. 

Прикладом соціального капіталу є кооперативний рух на Західній 

Україні у 1920-30-х р.р. ХХ ст. Відомо, що у той час «сформувалася досить 

чітка структура кооперативних установ, на чолі яких стояв Ревізійний союз 

українських кооперативів, який виконував функції ідейно-організаційного 
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центру. Було створено чотири галузеві структури: «Центросоюз», який 

опікувався сільськогосподарськими споживчими кооперативами, «Маслосоюз», 

«Народна торгівля» та «Центробанк» – як головна кредитна установа. Діяла 

також розгалужена мережа повітових та окружних союзів і сільських 

споживчих кооперативів, сільських молочарень та кредитних кас. У 1936 р. в 

Західній Україні було 5366 сільськогосподарських кооперативів з 1 196 334 

членами, у тому числі – землеробсько-споживчих 2765 з 313 792 членами, 

кредитних відповідно 1516 та 311 185, а також молочарних – 437 з 266 987 

членами» [226, с. 230].І це лише в галузі сільського господарства. Але до чого 

тут патерналізм? Справа в тому, що основним ініціатором та суб’єктом 

інституціолізованої синергії, що був наділений авторитетом та ресурсом довіри 

(без чого немислимий соціальний капітал) виступало духовенство УГКЦ на 

чолі з митрополитом Андреєм Шептицьким. Церква була тією атрактивною 

інстанцією патернізуючої легітимності економічної волі, яка організовувала 

інституції економічного зростання, генерації речового та людського капіталу, 

економічного та соціального розвитку нації в умовах бездержавності. 

Підставою, що спонукала кліриків УГКЦ до господарської діяльності, була 

відсутність державної підтримки як з боку Австро-Угорщини, так і Польщі. 

«Тож світський фах, – зазначає О. Вербова, – був для греко-католицького 

духовенства засобом заробляти гроші на власні потреби» [94, с. 94]. З волі 

митрополита у структурі УГКЦ було створено неформальний кабмін, 

фінансовим урядником якого був кардинал Тит Войнаровський. Ще у 1894 р. 

було створено господарське товариство взаємного кредиту «Дністер», а у 1908 

р. – Земельний Банк Гіпотечний, який займався не лише довгостроковим 

кредитуванням житлового будівництва під заставу землі і нерухомості, а й 

фінансував українські кооперативи та комерційні підприємства, що належали 

«Сільському Господарю», «Народній Торгівлі» та «Маслосоюзу». Окрім 

діяльності ЗБГ на фондових ринках, джерелами інвестування українського 

підприємництва виступали рентні надходження від видобутку нафти, вирубки 

та оренди лісів, продажу нерухомості тощо. О. Вербова визначає економічну 
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модель Шептицького як «християнський персоналізм» [94, с. 97] – особливий 

різновид конструктивної патерналістської ініціативи.  

Окрім цінностей гуманізму М. Брайчевський запримітив ще один 

показник становлення чуттєвого типу культури у передмонгольський період 

історії України-Русі – мова йде про так звану Новгородську республіку. 

«Суспільні процеси в Новгороді почалися раніше, аніж в Італії, – зауважує 

вітчизняний дослідник, – а процес інтеграції нобілітету та патриціату проходив 

більш успішно і активно» [64, с. 360]. У Новгороді через інституціональні 

обмеження не міг виникнути васалітет як основа феодальних відносин. Тому 

клас новгородських феодалів поповнювався за рахунок багатих купців та 

ремісників, а не землевласників-васалів монарха. Джерелом економічного 

добробуту новгородських бояр була не земельна рента, а процент і прибуток від 

фінансово-комерційної діяльності, тобто, по-суті, вони були не феодалами, а 

буржуа. У 1136 р. у Новгороді стався «перехід влади до торговельно-фінансової 

та промислової олігархії» [64, с. 356]. М. Брайчевський наголошує, що «у 

Новгороді сталося те, що через незначний відрізок часу відбудеться, в значно 

бурхливіших і драматичніших формах у північноіталійських містах Венеції, 

Генуї, Флоренції та ін…. склалася ранньобуржуазна система відносин. 

Домонгольська Русь репрезентувала найбільш прогресивні тенденції 

суспільного поступу; вона йшла попереду більшості європейських країн» [64, с. 

356]. М. Брайчевський звернув увагу на один дрібний, але промовистий факт: в 

Уставі князя Всеволода, що стосується еталонів мір та ваги, передбачено 

смертну кару за порушення цих еталонів (і це при тому, що ще з часів Ярослава 

Мудрого смертна кара на Русі була рідкістю і не заохочувалася владою). На 

думку М. Брайчевського у «цьому прадавньому акті знайшли свій вираз 

жорстокість і безпощадність буржуазії, коли справа торкається її грошових чи 

майнових інтересів. Під цим оглядом Устав Всеволода явно тяжіє до 

Ренесансу» [64, с. 355].  

Кожен суспільний процес попередньо передбачає зрушення у свідомості 

реалізаторів цього процесу, що зумовлюєнаявність, з одного боку, чисельного і 
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активного класу рекрутованих неофітів, готових боротися за інноваційний 

проект, а з іншого – виродження у симулякри існуючих патернів відтворення 

старого суспільно-економічного порядку. Саме ці тенденції, як свідчення 

соціокультурних флуктуацій становлення чуттєвої культури, мали місце у 

домонгольській Русі ХІІ – початку ХІІІ ст. З відомих причин вони не були 

завершені варіантом специфічного українського Ренесансу.  

Діагностикою флуктуації циклу чуттєвої культури є фаза 

псевдоідеаційної культурної ментальності, а циклу ідеаційної культури – 

цинічно-чуттєвої ментальності. Псевдоідеаційний тип культурної ментальності 

засвідчує втому від безсутнісного існування та відсутності інтегральної ідеї, 

котра б активувала пасіонарність. Наративи – мімезисно-інерційні; суб’єкт 

виступає об’єктом впливу у стратегіях «архітектури вибору». Цей тип 

ментальності описували ще А. Шопенґавр, Е. Фромм, З. Бауман та ін.,  проте 

лише в умовах соціуму масового споживання, становлення якого засвідчує 

домінування пасивно-чуттєвої фази чуттєвої культури, псевдоідеаційна 

культурна ментальність набуває статусу організаційного поведінкового 

патерна, відштовхуючись від гомеостатичного патерна пасивно-чуттєвої 

культурної ментальності. Інтегральним виміром соціалізації виступає шопінґ. 

Оскільки машина емансипує живу працю у системах праці, а отже зменшує 

складову додаткової вартості, створюваної живою працею, то джерелами 

прибутковості та самоактуалізації логічно мали б стати ті сфери виробництва, 

де жодна машина ніколи не замінить людину – інтелігібельні способи 

виробництва слова як товару в умовах когнітивної нооекономіки ідеаційної 

культури. Проте, через те, що в умовах псевдоідеаційної ментальності наративи 

ідеації перестали знімати суперечності між буттям і небуттям через 

домінування патерн-симулякрів у системах суспільного відтворення, то 

суб’єкту псевдоідеаційної ментальності залишається єдина доступна сфера 

соціалізації та екзистенції – шопінґ в умовахnudging-технологій. Суть цієї 

технології, на думку З. Баумана, зводиться до ліквідації часового лагу між 

нав’язаним бажанням та очікуваної можливістю привласнення – і тоді буття 
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стає синонімом споживання – єдиним способом втечі від себе, знесутнісненого 

в екзистенції [32, с. 67].  

На початку ХХІ ст. зміна типів культури з чуттєвої на ідеаційну в 

Україні підсилена флуктуацією фазового переходу у процесі етногенезу з 

обскураційної в регенераційну фазу. Цим пояснюються «майданні» спалахи 

пасіонарності у 2004-2013 р.р. Загальною ознакою регенераційної фази 

етногенезу є відновлення резистентності системи за рахунок активізації 

пасіонарності, збереженої у периферійних зонах рубіжної комунікативності. 

Проблемою для України стало те, що у цих зонах нагромаджено ще й 

субпасіонарний потенціал, що засвідчують події на Донбасі. Процеси 

відновлення резистенції мають опиратися на проектні взірці – патерни, а ті – на 

парадигми. Останні ж виступають логічним обґрунтуванням аксіологічних 

наративів того типу культури, який поширюється у статусі домінуючого. 

Резистенція протікає у певних напрямках і набуває визначених форм. На 

сучасному етапі трансформації національної економічної системи України 

формою економічної резистентності виступає впровадження інклюзивних 

економічних інститутів. Щодо етапів становлення форм резистентності, то ці 

процеси відображені послідовністю когнітивних нарацій розуміння 

зумовлюючих джерел успішності економічних трансформацій. Так, зокрема, у 

перші роки незалежності становлення ринкової економіки в Україні трактували 

як впровадження атрибутивних форм цієї системи, тобто тих ознак, які 

першими кидаються в очі при ознайомленні із соціумами західних економік. 

Такими атрибутивними формами виступали: децентралізація, роздержавлення, 

приватизація, високий матеріальний добробут і масове споживання. Екстерналії 

інерції минулого спонукали до розуміння, що атрибут є маніфестацією чогось 

субстанціонального, глибшого, що шахує поведінкові патерни у їх визначеності 

та програмованій результативності праксеологічних актів – заговорили про 

інститути ринкової економіки: приватну власність, безпеку угод, механізми 

«соціальної включеності», можливості доступу до капіталу для реалізації 

«нових комбінацій», становлення приватного сектора на конкурентній основі, 
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діагностику монопольної влади та боротьбу із зловживаннями владою і 

корупцію тощо, але не було розуміння онтологічних підвалин тієї сили, яка 

мала б все це робити.Тобто, розуміли необхідність впровадження інклюзивних 

економічних інститутів, проте не бачили лігатур їх комплементарності згідно із 

приказкою про старі міхи і нове вино. Поволі науковці, експерти та політики 

доходять думки про роль культурної ментальності у формуванні соціального 

капіталу як першої лігатури синергії продуктивних сил. Є розуміння того, що 

«революція гідності» має завершитися «революцією свідомості» [200]. Успіх 

комплементарного впровадження інклюзивних економічних інститутів, що 

утверджують права і можливості економічних суб’єктів у прозорості 

трансакційних лігатур, залежить не просто від синкретичного балансу групово-

кооперативних, егалітарно-колективістських та індивідуалістично-

конкуренційних цінностей в інтегральних патернах спільної дії, а від того 

образу світу, атрактивного ноумена вищої доцільності буття, що шахує 

несуперечливі цілі референтних корисностей теперішнього і майбутнього, і дає 

розуміння індивідуального призначення та свідомість обов’язку. Таким чином, 

поріг, котрий обмежує впровадження інклюзивних інститутів економічного 

розвитку, перебуває не стільки у полі точок сили соціальної інфраструктури 

економічної системи, скільки іманентно уприсутнений у свідомості 

людини.Має бути знайдений алгоритм когерентного наративу синергії волі у 

просторі мікро- та макроекономічних цілей розвитку національної економічної 

системи. Континуумом такої когеренції виступає національна культура. Якщо 

організаційний патерн соціокультурної системи конституйований ідеаційним 

аксіологічним наративом, то економічні відносини, закріплені в економічних 

інститутах, будуть мати зовсім іншу специфіку, аніж в умовах домінування 

чуттєвої культури. Цього на жаль економісти-теоретики ще не розуміють. 

Наприклад, є розуміння необхідності формування мультиінтелектуальних 

осередків акумуляції інтелектуального капіталу та генерації когнітивно-

інноваційних ресурсів економічного розвитку типу Кремнієвої Долини, 

Бангалору чи Даляня, бо інноваційне мислення змінює ландшафт світу у 
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напрямку добробуту завдяки розширенню сфери інформаційних послуг через 

аутсорзинґово-ошфоринґові трансакції винаходів.Але якої якості будуть 

техногенні винаходи в умовах домінування ідеаційного типу культурної 

ментальності?  

Дж. Гараєдагі [123] визначає культуру як ресурс синергії волі, що 

мінімізує трансакційні витрати на узгодження цілей і засобів у 

комунікаційному просторі економічної діяльності. Тобто, культура, як продукт 

історичного розвитку, що відповідає за вибірковість прийняття рішень, як 

певний узгоджувально-передбачуваний фільтр свідомості колективної дії, являє 

собою суспільний інститут та економічний актив типу «вигод переливу». 

Однак, є глибший зміст культури, де економіка трактується, передусім, 

як система сенсів. На думку Ш. Бегельсдайка та Р. Маселанда [39] економіка як 

система сенсів – це складова антропологічного підходу розуміння «економіки 

як культури», що ґрунтується на інтерпретативному методі дослідження 

праксеологічних патернів. Цей підхід дозволяє аналізувати «життєві світи 

людей, сенси і знання, створені суспільствами» [39, с. 129], а предметом 

слугують системи сенсів, на основі яких соціуми інтерпретують себе та 

обумовлюють доцільність своєї діяльності. Культура виступає як система 

сенсів, властивих суспільству, що зумовлює усі види господарської діяльності. 

Тут економіка – складова культури, а не навпаки, де культура трактується як 

елемент простору економічної системи із виробництва суспільних благ 

інтелектуально-духовного порядку. Антропологічний підхід метою системного 

аналізу висуває пошук автентичного знання, на противагу порівняльному 

аналізу економічних систем (з чого власне і починалася економічна 

системологія від С. Булгакова до А. Оксенфельдта, В. Голубничого, М. 

Шнітцера, С. Роузфілда та ін.). Представники антропологічного підходу, 

передусім К. Ґірц, чітко розрізняли і не змішували два контексти інтерпретації 

економічних явищ – емічну та етичну. Емічна точка зору трактувала 

економічного суб’єкта як інсайдера, котрий перебуває і діє у просторі 

економічної системи як культурному континуумі. Етична точка зору 
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передбачає наявність стороннього спостерігача, умовно емансипованого від 

культурного контексту, що дає ілюзію універсалізації та уніфікації економічних 

патернів за певними стандартами, наприклад, скрізь і завжди раціонально 

мислячого maxutility. К. Ґірц переконаний, що аналіз господарської діяльності 

суспільства, на основі наративів, не властивих культурі цього суспільства, 

помилковий і програмує наперед хибні знання, далекі від істин культурної 

реальності економічного буття конкретного суспільства  [39, с. 132]. Завдання 

системного аналізу – локальна інтерпретація світу: економіки всередині 

культури, поведінкових патернів у культурному контексті  [39, с. 133]. А вже 

аналіз економічної культури – це вивчення тих сенсів, якими люди наділяють 

світ, взаємодіючи з природним та соціальним довкіллям. Культура – це 

семіотична концепція, «зіткана павутина сенсів», до якої «підвішена» кожна 

людина, яка діє у суспільстві  [39, с. 132]. Тому кожна дія – це символічний 

текст, що випливає із системи сенсів. Тому кожен праксеологічний акт 

обумовлений культурним наративом. Тому не може бути економічної 

діяльності у площині виробництва, обміну та розподілу поза межами 

культурного контексту доцільно інтерпретованого буття індивіда у суспільстві. 

Тому універсальні економічні закони скрізь і завжди уніфікованого буття К. 

Ґірц трактує як фікцію та інтелектуальну вульгаризацію  [39, с. 132], бо нема 

людини поза культурою. Ш. Бегельстдайк та Р. Маселанд стверджують, що 

«якщо культура – це павутина сенсів і значень, створених людьми, то вона 

включає в себе сенси та інтерпретацію економічної діяльності… жоден 

окремий параметр суспільства не може бути досліджуваний незалежно від його 

розташування у павутині сенсів… вивчення економічних явищ слід шукати в їх 

культурному контексті» [39, с. 131]. 

Під таким кутом зору стає зрозуміло, що семіотична павутина сенсів 

ідеаційної культури наповнить своїм змістом поведінкові патерни економічної 

реальності, які являтимуть собою не лише техногенні, а й ментальні новації. 

Тобто, об’єктом системного аналізу виступатиме не доцільно утилізоване 

середовище, максимально опридатнене для задоволення зростаючих в 
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геометричній прогресії суспільних потреб, а, передусім, свідомість людини, яка 

конституювала власні поведінкові патерни позитивною відповіддю на сенс 

свого існування. Основним ресурсом економіки розвитку ідеаційної культури 

виступатиме інтелігібельна здатність людини знаходити та інтерпретувати 

онтологічні витоки існуючих сенсів, і на цій основі створених текстів – 

культурних патернів відтворення буття. Тобто, це будуть когнітивні ресурси 

економіки ідеаційної культури і Україна, в силу об’єктивних обставинсинергії 

процесів етногенезу та соціокультурної динаміки, опинившись в епіцентрі 

пологів нового світу, має гідно прийняти цей виклик у формі відповіді – 

пропозиції парадигми нової людини – когнітарія ідеаційної ментальності.  
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Висновки до розділу 2 

1. Культурно-економічні взаємовпливи цікавили суспільствознавців 

завжди і увага сучасних економістів до аналізу культури є «знаком зрілості 

економічної науки» [39, с. 10]. Економісти довгий час сприймали культуру як: 

по-перше, нормативний стандарт; по-друге – маркер унікальності соціального 

буття. Взаємовплив економіки і культури визначається як: 1) комбінація; 2) 

інтеграція; 3) рефлексія. Комбінований підхід трактує культуру як екзогенний 

фактор економіки в умовах обмеженої раціональності, як джерело обмежень і 

як відхилення від моделі. Інтегративний підхід передбачає трактування 

культури як економіки або економіки як культури. Рефлексивний підхід 

передбачає аналіз економічних явищ з позицій домінування чуттєвого або 

ідеаційного типу культури та відповідної кожному типу ментальності. 

2. Пріоритетність економіки у структурі буття пов’язано з домінуванням 

чуттєвого типу культури, де ментальність сприймає світ крізь когнітивний 

фільтр матеріалізму, механістицизму, утилітаризму, раціоналізму, прагматизму 

тощо. Грошовий спосіб мислення набуває ознак ціннісного наративу, а 

посередницька сутнісна складова патерна економічної влади еволюціонує у 

статус організаційного патерна. «Торгаш» стає кумулятивним осередком 

синергії кіл зростання матеріального добробуту суспільства, перетворюючи у 

капітал те, що інші трактують як непотріб. 

3. Біфуркація циклу чуттєвої культури, реалізована естетичною 

оболонкою ядра матриці патернальної культури, уречевилась у формі 

італійського Відродження. Ресурсами релігійної оболонки ядра був 

реалізований етап становлення чуттєвої культури, відомий як німецька 

Реформація, яка акумулювала волю до змін, виступаючи імпульсом контуру 

посилювального зворотного зв’язку розвитку буржуазного суспільства та 

капіталістичної економіки (про що писав М. Вебер). Необхідність оформлення 

світоглядної системи у формі філософії, науки, ідеології була реалізована 
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ресурсами когнітивної оболонки ядра як французьке Просвітництво. І, врешті-

решт, акматичною фазою становлення циклу чуттєвої культури, оформленої у 

базові ціннісні патерни відтворення соціально-економічного ладу, стала 

англійська Промислова революція. Тоді ж остаточно були оформлені 

аксіологічні наративи чуттєвої культури, якими вони є до сьогодні, ті цінності, 

– сенси буття, проінтерпретовані як тексти, що набули форм патернальних 

проектів економічних практик, – які виконують комплементарну функцію 

дієвості соціальних інститутів Заходу. 

4. Існує механізм зміни фаз циклу соціокультурної динаміки 

економічних систем, через який виявляє себе негентропійна природа 

мультиінтелектуальних соціальних систем. Зміна фаз циклу домінуючої 

культури пов’язана із модифікаціями патернальних конфігурацій економічних 

систем. Якщо механізм становлення домінуючого типу культури являє собою 

тріаду: аксіологічний наратив → парадигмадльний проект → праксеологічний 

патерн, то механізм фазових переходів усередині домінуючого типу культури 

являє собою лише патернальну тріаду: організаційний патерн → патерн-

підсилювач → гомеостатичний патерн. 

5. Біфуркаційну функцію негентропійності економічних систем реалізує 

особливий ґатунок пасіонарно орієнтованого інтелектуального капіталу – той 

елемент «керівної» (за Й. Шумпетером) праці, який наділений віртуальним 

хистом «нових комбінацій» – підприємець-новатор. Впровадження інновації 

перетворює новатора у статус організаційного патерна виробничих відносин. 

Процес дифузії інновацій дає особливу діалектику результатів: з одного боку, 

відбувається економічне зростання через активізацію кумулятивних кіл 

збільшуваної прибутковості усіх суб’єктів економіки, залучених структурно у 

ланцюг впровадження інноваційно-виробничих технологій; з іншого боку, має 

місце ентропійна тенденція спадної граничної прибутковості, коли збільшення 

кількості економічних акторів посилює тенденцію норми прибутку до 

зниження до тієї межі, коли вартість (за Й. Шумпетером) розпадатиметься лише 
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на зарплату і ренту, шахуючи економічну необхідність відтворення 

виробничого циклу в режимі статичної ефективності оптимуму Парето. 

6. Гомеостатичний патерн в якості організаційного, як суб’єкт 

«керованої» заданим технологією рівнем праці, не може зупинити ентропійні 

процеси через відсутність хисту «нових комбінацій». Тому вдається до 

симулякрії через «архітектуру вибору» в режимі nudging-технологій. Так 

виникає і поширюється пастка деструктивних кіл зворотного зв’язку «загадки 

капіталу» як «пастки бідності». Суперечність долається на вищому рівні 

соціокультурної динаміки, коли інноваційно-парадигмальний проект, 

впроваджуючись у виробництво, долає патернальні дискрети симулякріїяк на 

рівні розвитку продуктивних сил, так і на рівні нових інституціональних 

принципів виробничих відносин. 

7. Спадна траєкторія циклу домінуючої культури завершується 

біфуркаційним становленням альтернативного типу культури, що 

супроводжується появою нових текстів по-новому проінтерпретованих сенсів 

буття у формах аксіологічних наративів. Шляхи реалізації цінності у бутті 

раціонально осмисленими послідовними кроками у форму соціально-

економічного порядку пропонує парадигмальний проект. А вже способи 

практичного застосування інноваційного проекту у стаціонарному вимірі 

соціально-економічного буття передбачають патернальні проекти, 

систематизовані як ресурси відтворення у соціальних інститутах. Це і є 

магістральний шлях становлення нового домінуючого типу культури, що 

опосередковує та якісно модифікує існуючу систему економічних відносин 

виробництва і розподілу вартості і доходів. 

8. При всьому трагізмі ситуації, сучасна Україна отримала виклики як 

унікальні шанси випереджувального розвитку. Мова йде про те, що в силу 

історичних обставин у часовому лазі першої пол. ХХІ ст. у соціальному, 

політичному, економічному та культурному житті українців як контур 

посилювального зворотного зв’язку у єдиній флуктуаційній хвилі синхронно 

співпадуть  регенераційна фаза етногенезу відновлення резистентного порядку 
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енергоінформаційної цілісності етносистеми «козацька нація» із біфуркаційним 

впровадженням інноваційно-парадигмального проекту ідеаційного типу 

культури як домінуючого в якості лігатур, сенсів, цілей, інтерпретацій та 

ідентичностей. 

9. Структура виклику визначає структурну симетрію відповіді: якщо 

позаминулий цикл ідеаційної культури був реалізований ресурсами релігійної 

оболонки ядра матриці патернальної культури і постала Християнська 

цивілізація Середньовіччя як альтернатива чуттєвій культурі здеградованої у 

симулякрах язичницької Античності; якщо минулий цикл чуттєвої культури був 

реалізований ресурсами естетичної оболонки як Ренесанс Нових часів, то 

сучасний цикл неоідеаційної культури («Нове Середньовіччя» М. Бердяєва) 

буде реалізоване передусім ресурсами когнітивної оболонки ядра патернальної 

культури. Тобто прорив проект-тріади «аксіологічний наратив → 

парадигмальний проект → праксеологічний патерн»відбудеться у сфері науки 

та філософії, що засвідчує сучасний розвиток нано-, біотехнологій, 

інформаційних систем, когнітивних наук, глобальної ноосферизації світової 

економіки загалом.  

10. На відміну від чуттєвої, аксіологічні наративи ідеаційної культури 

спрямовують думку і дію не стільки на трансформацію середовища для 

поліпшення утилітарних умов існування людини, скільки на внутрішній світ 

самої людини, на пошук відповідей про своє призначення перед лицем 

останньої реальності. На зміну буржуазно-споживацькому проекту людини 

пасивно-чуттєвого типу ментальності ресурсами когнітивної оболонки ядра 

ідеаційної культури буде запропоновано проект нової людини – інтелектуала-

когнітарія ідеаційної культурної ментальності – ключової ланки якості 

продуктивних сил і виробничих відносин ноосферного типу економічних 

систем, у становленні яких Україні призначено відіграти стратегічну роль. 

Основні результати дослідження опубліковано у: [579, 609, 611, 615, 

622, 626, 628, 630, 636, 638, 641, 642, 656].   
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 РОЗДІЛ 3.  

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-КОГНІТИВНІ РЕСУРСИ ТА ЧИННИКИ 

РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

3.1. Економічна наука як продуктивна сила розвитку національної 

економіки: сутнісні основи економічного мислення 

А. Чухно визначав інтелектуальну історію економіки як історичні 

пласти домінування економічних парадигм, де парадигма – це система, у якій 

зміст предмета розкривається шляхом «внутрішнього сутнісного саморуху» 

[584, с. 58] на основі «не лише розробки нової системи ідей та уявлень, а 

формування якісно нового типу мислення» [584, с. 76]. Пізнання принципів 

«внутрішнього сутнісного саморуху» дає когнітивістика – наука про 

можливості «вищого порядку мислення» [584, с. 7] для глибшого розуміння 

«проблем людської сутності» [584, с. 8]. У когнітивістиці людина вивчається як 

«система переробки інформації» [584, с. 23], де об’єктом дослідження виступає 

людський розум, а предметом – співвідносність ментальних процесів з 

праксеологічними. Філософським аспектом когнітивістики, на думку М. 

Нестерової, виступає когнітологія – наука про «закономірності формування та 

використання сукупного інтелектуального потенціалу суспільства» [378, с. 14]. 

Когнітивний акт – це завжди вихід за межі набутого досвіду, внаслідок чого 

розширюється «когнітивна карта» – ментальна презентація образу світу у 

свідомості субстанціонального діяча. Когнітивна карта обов’язково передбачає 

«схему сенсів» [378, с. 19], а отже – онтологічний підхід розуміння доцільності 

праксеологічного акту у надутилітарному значенні. Предмет когнітивістики 

структурно являє собою тріаду: свідомість–мозок–мова, де процесуально 

реалізуються «рефлексивні практики» [378, с. 26] у діалектичному 

співвідношенні «пізнання пізнання». Особливість когнітивістики полягає в 

тому, що її предметом виступає суб’єктивна діяльність, яка встановлює 

співвідношення між сенсом і змістом, де лігатури емпірично не простежуються  
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[378, с. 16]. І ці емпірично латентні лігатури лягають в основу когнітивних схем 

– ментальних планів життєдіяльності, на основі яких відбувається інтерпретація 

нової інформації і формуються конкретні програми праксеологічної активності 

буття у світі, тобто модифікуються фільтри свідомості. 

Складність цієї проблеми спонукає до використання онтології у 

системному аналізі дослідження інтелектуальних систем економіки. Як 

наголошував М. Гайдеґґер, вихідною точкою рефлексії має бути те суще, що 

промовляє у бутті. Націленість на суще наділяє людину силою відношення до 

власного буття, перетворюючи її в екзистуючого суб’єкта. Людська свідомість, 

за визначенням В. Стружевського, становить собою джерело актів, 

спрямованих до феноменів, з яких «в кінцевому підсумку складається світ» 

[505, с. 18]. А. Берґсон [43] влучно помітив, що методи точних наук, фіксуючи 

феномени, упускають найсуттєвіше – тривання. І коли раціональне мислення 

усвідомлює свою дискретність, стає зрозумілим, що у феномені виявляється не 

сутність, а буття сущого, зумовлене підставовістю абсолютної суб’єктивності, в 

якій знаходиться джерело будь-якої об’єктивності того, що є, що існує, що 

насправді є як суще – ідеї.Лише так уможливлюється повнота дійсності в 

когнітивному акті, забезпечується істинність пізнання тих остаточних 

принципів того, що дійсно існує як «один закон для пояснення як падіння 

яблука, так і руху планет» [505, с. 10]. 

Когнітивна карта людської свідомості передбачає наявність образу 

просторової локації, де б розгортався у праксеологічних актах аксіологічно 

окрашений чин не лише як опредметнені тіла-феномени, що постали як 

результати творчості, але і як події становлення буття у часі. І саме ця часова 

компонента когнітивної карти не лише робить предметом досвіду знання 

причин і наслідків, а й реферує у подієво-ціннісній шкалі свідомості очікуване 

(і водночас від індивідуальної волі незалежне) та сплановане (можливе 

передбачуване майбутнє, залежне від визначених цілеспрямованих зусиль) як 

дві форми творчої уяви, синтез яких конституює «відповіді» на постійні 

«виклики» непередбачуваного майбутнього. С. Левицький виділяв три способи 
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когнітивно-творчого ставлення до майбутнього: 1) імпровізація; 2) раціональне 

планування; 3) чиста уява, що знаходить вияв у творчості [301, с. 366]. 

Імпровізація – це креативна реакція інтелекту на раптові неочікувані виклики 

короткострокового порядку, що вимагають негайної відповіді. Імпровізація 

передбачає як адаптацію, так і асиміляцію шляхом впровадження у режим 

резистентності з метою відновлення гомеостазу інноваційних факторів швидкої 

оперативної дії у короткостроковому часовому лагові. Вона виключає глибокий 

раціональний системологічний аналізджерел і причин викликів. Когнітивна 

карта свідомості у процесі імпровізації виключає онтологічний підхід, і в цьому 

сенсі імпровізацію можна трактувати як вищий ступінь адаптивного потенціалу 

мультиінтелектуальних систем економіки. До цієї категорії належать 

підприємці-ініціатори «нових комбінацій», що пропонують зміни у 

технологічних патернах виробництва та управління виключно в межах 

існуючих патернів домінуючого типу культури, ніколи не пропонуючи проекти 

на основі аксіологічних наративів альтернативного типу культури. С. 

Левицький наголошував, що в імпровізації, яка ґрунтується на творчому 

пристосуванні до помиттєвих ситуацій, нема елемента свідомої концентрації на 

ідеї  [301, с. 369]. 

Раціональне планування являє собою інструмент дії контуру 

посилювального зворотного зв’язку розвитку когнітивних систем економіки: 

по-перше, спонтанний імпульс творчої імпровізації успішної адаптації 

закріплюється у колективній пам’яті як поведінковий патерн, що підлягає 

мімезису, а отже – цілеспрямованому програмуванню, прогнозуванню, 

оцінюванню, де опредметнені досвідом екстерналії стають конструктивними 

структурними блоками інтегрованих систем розвитку економіки у 

довгостроковому періоді. По-друге, часовий горизонт раціонально 

спланованого проекту вимагає дисципліни очікувань на основі ідеї емансипації 

від умов часового детермінізму поточного буття. Тобто, свідомість фокусує 

увагу на майбутньому, де виклики асимільовані наративами вищого порядку, 

чого немає у режимі імпровізації. Проте ці аксіологічні наративи стають 
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конституюючими принципами розширеної структури когнітивної карти лише в 

тому випадку, коли акт імпровізації у досвіді опредметнився через рефлексивні 

практики. Наприклад, розвиток науки історично був спричинений наростаючою 

потребою у техніці, що диктувалося утилітарними наративами активно-чуттєвої 

культури і виглядало збоку як стимульований ринковою конкуренцією 

відкритих економік попит на капітал та індустріальні винаходи. Але розвиток 

науки пішов далі, поставивши у центр людину, перетворивши антропний 

принцип із засобу у ціль та підпорядкувавши техногенно-утилітарні нарації 

ідеям гуманізму і пошуку істини. У підсумку були запущені кумулятивні кола 

розвитку когнітивних систем на основі сучасного високотехнологічного 

постіндустріального виробництва, де попереду чекає новий дискурс про 

призначення людини у світі у режимі соціокультурних флуктуацій.  

Наратив раціонального планування поведінкового патерна соціального 

буття від мікрорівня до макрорівня трактується як сутнісна основа економічної 

когнітивістики та праксеології. Це відображено в усіх парадигмальних проектах 

економічних систем, які становлять предмет історії економічних вчень. 

Зосередження на ідеї в умовах раціонального планування відображається 

еволюцією інтерпретації предмета політичної економії: в А. Сміта – це закони 

«добробуту націй», у Д. Рікардо – закони розподілу, у К. Маркса – відносини 

власності у дихотомічному режимі «продуктивні сили – виробничі відносини», 

у Дж. Кейнса – мультиплікативні принципи макроекономічного зростання, у 

сучасному мейнстрімному економіксі – нарації maxutilityу полі обмежених 

можливостей, у поведінковій економіці – принципи «архітектури вибору», у 

фізичній економії – космологічні витоки субстанціональності усіх економічних 

вартостей і т. п. Ідея раціонального планування в економічній теорії лежить в 

основі усіх концепцій: від «абсолютних» та «порівняльних переваг» до 

«адаптивних» та «раціональних очікувань», «економіки пропозиції», 

«поведінкової економіки» тощо. Можна взагалі констатувати, що за межі 

когнітивного патерна «раціонального планування» не виходить жодна теорія 

економічної науки, окрім фізичної економії Подолинського-Руденка. С. 
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Левицький наголошував, що недивлячись на утилітарну ментальну 

дискретність, раціональне планування «передбачає наявність духовного начала 

у людині, де, щоправда, «дух» підпорядкований потребам «життя» [301, с. 368], 

тобто корисливим інтересам.  

Говорити про творчу уяву як складову «портфеля активів» економічного 

суб’єкта, що слугує підставою інвестицій у людський капітал, не відважується 

поки-що ніхто, хоча розвиток інформаційних технологій вже давно поставив 

ІТ-інсайдера у статус організаційного патерна нооекономіки. С. Левицький 

одним із перших зробив спробу трактувати онтологію творчої уяви  як 

когнітивний ресурс нооекономіки: якщо імпровізація передбачає адаптацію до 

середовища, планування – асиміляцію умов середовища до утилітарних потреб, 

то уява ґрунтується на надутилітарній здатності сублімації свідомості у простір 

чистих ідей. Тоді творча уява, долаючи детермінізм прагматизованих 

ймовірностей існуючих патернів відтворення буття, продукує образи, які 

вносять новизну в буття породженням нових змістів буття, де буття 

самозростає і самозбагачується холотропним досвідом метафізичної повноти. 

С. Левицький зауважує одну вкрай важливу обставину: у творчій уяві має місце 

холотропно-онтологічний синтез когнітивних актів з волютивними та 

психоемоційними [301, с. 370]. Когнітивні акти спрямовані на феномени 

проявленого світу, волютині – на бажані цілі праксеологічного порядку, а 

емоційні – на цінності. Таким чином онтологія творчої уяви зв’язує предмет 

пізнання з аксіологічним виміром людського буття, що є суть ідеаційного 

способу світосприйняття на основі семіотичного підходу. У когнітивному акті 

ідеаційної уяви ймовірне майбутнє як потенційне буття наповнюється образами 

сущого, які є онтологічні, а отже реальні, що через творчість вплітаються у 

тканину буття. Уява через когнітивно-творчий акт ідеації індивідуалізує як 

дискрет елемент безконечного потенціалу чистих можливостей з їх 

субстанціонального середовища, та втілює у бутті шляхом асоціативного 

образотворення. Так інтегральна ідея універсального буття холономного 

сущого через фільтр асоціативності постає образом сутнісно примноженого у 
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новизні буття. Тому інновація, – зодягнена в плоть образу ідея як 

інформаційний продукт, – є сотворення небувалого як даності, де атрибут 

сущого примножив буття і де міра примноженого визначається як цінність. 

Купівельна спроможність такої цінності теж онтологічна, бо відображає 

примордіальну референтність імпліцитних прообразів-архетипів у людській 

душі у холотропній відповідності до тієї «новизни» атрибута сущого, що 

розширив буття в інновації. Мова йде про платонівський ефект «вагітності до 

зачаття» та євангельський принцип «гірчичного зерняти».  

Онтологічну природу фільтра свідомості досліджував В. Налімов, який 

писав, що незнання людини – це найбільше незнання науки [375, с. 220]. 

Вчений чесно признається, що питання про те, як породжуються фільтри 

свідомості, які задають еволюцію – це недосяжне питання для сучасного 

дослідника [375, с. 214]. В. Налімов виходить з того, що прагнення знайти сенс 

життя є основною мотиваційною силою у людині. Сенс життя людина осягає 

трьома способами: 1) праксеологічно (через вчинок); 2) когнітивно (пізнаючи 

цінність у досвіді); 3) драматично (через страждання). Воля до цінностей 

проявляється як зважування сенсів, і коли людина стає носієм сенсів, вона через 

мовлення творить патерни буття. Через те мова, за М. Гайдеґґером, є оселею 

буття.  

Реальність, як континуум буття у просторі і часі, невіддільна від  

осмислюючої її свідомості, причому акт осмислення є актом трансформації, бо 

у процесах мислення постають не речі-у-собі, а когнітивно трансформований 

людиною світ. Тому поруч із фізичним вакуумом В. Налімов виділяє 

семантичний вакуум. Свідомість – це орган трансфеноменального буття у 

суб’єкті, що реєструє у собі сенси у напрямі інтегральної ідентичності 

універсуму у цілісній, холомовементальній єдності світу. Як носій сенсів, 

свідомість виступає відкритим, еволюціонуючим текстом, наділеним 

трансцендентуючою властивістю поєднувати непоєднуване, що є суть 

культурної творчості. Еволюціонуючий світ виступає як множина текстів. 

Ноосфера – це множина текстів у вигляді колективної свідомості людей. Тексти 
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характеризуються дискретно-семіотичною та континуально-семантичною 

складовою. Семантика визначається ймовірнісно заданою структурою сенсів, 

де сенс – чинник трансформації знакової системи у текст. Усі можливі сенси 

світу початково перебувають у нерозривній цілісності у спресованому вигляді 

на шкалі щільності ймовірнісної міри їх актуалізації через мовлення у 

семантичному полі. Спресованість сенсів, за В. Налімовим, – це 

нерозпакований, непроявлений світ, тобто – семантичний вакуум [375, с. 143]. 

Людина творить тексти, творчо розпаковуючи континуум сенсів шляхом їх 

ймовірнісного зважування на шкалі ущільненої ймовірності в еквімірному 

просторі семантичного вакууму. Семантика тексту задається функцією 

розподілення (щільністю ймовірності) – р (μ) вибірковості розпаковування 

спресованих сенсів. Взаємодію В. Налімов задає формулою Беєса: 

р (μ /γ) = k р (μ) р (γ /μ), 

 де:μ – спресований сенс непроявленого світу; 

γ – ситуація-виклик, подразник, що вимагає відповіді; 

p (μ) – висхідна функція розподілу(щільність ймовірності), задана 

імпульсом культурного патерна; 

р (γ /μ) – нетривіальний фільтр, спосіб відповіді на виклик, патернальний 

проект, що коригує патернальні практики у нових ситуаціях; 

р (μ /γ) – функція розподілу, що визначає семантику нового тексту після 

еволюційного поштовху γ, інновація; 

k – константа нормування. 

Будь-яка змінна, тобто еволюція тексту, пов’язана із спонтанною появою 

у певній ситуації γ фільтра р (μ /γ), мультиплікативно взаємодіє із висхідною 

функцією розподілу p (μ). Людська особистість – це носій сенсів, їх генератор і 

трансформатор, наділений здатністю їх вираховування та практичного 

застосування через вольові акти, спрямовані на видозміну дійсності. Людська 

індивідуальність – его – це задана щільність ймовірності p (μ), вмонтована у 

семантичну шкалу μ, де людина виступає як текст і слово, а μ – шкала, на якій 

розташовані від початку впорядковані усі сенси світу. В. Налімов наголошує, 
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що природа особистості містить два начала: дискретне – функція розподілу 

ймовірнісної міри p (μ) та континуальне – семантичний континуум, шкала μ, на 

якій розподіл заданий апріорно [375, с. 224]. Апріорність – це даність, що 

передує досвіду. Проте В. Налімов виділяє два види апріорності: 1) апріорна 

система зважування сенсів у висхідній функції розподілу p (μ), де людина 

опиняється перед лицем виклику γ. У цьому випадку система сенсів задається 

минулим особистості, передусім – культурною ідентичністю. В. Налімов 

називає це беєсівською, статичною апріорністю; 2) спонтанна поява фільтру 

переоцінки цінностей р (γ /μ), який не зумовлюється минулим, а привноситься 

учасником «відповіді» – субстанціональним діячем. У цьому випадку виникає 

можливість «запобігання вперед» в осмисленні нового досвіду на основі 

новопосталих ціннісних суджень нетривіального мислення переоцінки сенсів. 

Людина реалізує здатність породжувати нові фільтри свідомості нових 

можливостей розпаковування семантичного континууму [375, с. 196]. Це і є 

інтелігібельна творчість, власне інновація. 

Оскільки пізнання зумовлює розуміння (а отже, когнітивістика – лише 

метод герменевтики), то розуміння і творчість, за В. Налімовим, – це синоніми 

[375, с. 165], а власне розуміння є сутністю людини [375, с. 168]. У режимі 

«виклику» γ відбувається мультиплікативний синтез заданого (доленосного) 

начала із свободою вибору – спонтанним началом [375, с. 169], яке не має 

зрозумілих причин своєї актуалізації, але є основним рушієм розуміння. Саме ж 

розуміння є породженням нового фільтру р (γ /μ), що відповідає новій ситуації 

γ, заданій не лише когнітивним текстом, а й життєвою обставиною. І такий 

фільтр являє собою футуросинергетичний проект – «забігання попереду всіх» 

[375, с. 165]. В. Налімов називає це онтологічним процесом оволодіння сенсами 

шляхом розпаковування одвічно закладеного в світобудові [375, с. 165], тобто, 

«перерозуміння» попереднього буття, де людина стикається із 

трансцендентним відображенням самої себе [375, с. 165]. Свобода – це модус 

буття, що полягає у виборі фільтра свідомості [375, с. 171], внаслідок чого 

зростає ймовірнісна міра вибірковості розпаковування одних сенсів та 
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ігнорування інших. Проте між власне текстом та можливістю розуміння 

перебуває культура [375, с. 173]. 

Якщо розуміння носить проективний характер того, що ще не постало у 

часі, але стало зрозумілим як потенційна сила буття, тоді «герменевтичне коло 

набуває онтологічного характеру» [375, с. 206], внаслідок чого екзистуючий 

суб’єкт віднаходить себе існуючим, в образі буття якого відображається сущий 

у слові. Породивши перед лицем виклику нетривіальний фільтр відповіді, 

людина виявляє субстанціональні витоки своєї укоріненості у бутті: образ через 

слово стає онтологічним конструктом буття, засвідчуючи холотропний 

принцип єдності у множинності – сутнісно єдиного, розділеного необхідністю 

буття через його властивість проявлятися індивідуально у матерії та формі. 

Зрозуміти світ у цілісності – герменевтичний наратив, який реалізується 

розпаковуванням початкової смислової непроявленості світу, що проявляється 

причетним до буття у множинностях дійсності не через роздрібнення єдиного, а 

через ймовірнісне зважування, де кожна річ потенційно містить усе [375, с. 

189]. Але тут очікує «інтелектуальна пастка»: неможливість доктринально 

імплікувати багатоманітність, через що істина стає протиріччям для свідомості 

[375, с. 180]. Проте людина долає цю «пастку»: функція розподілу p (μ) може 

надавати однакової міри цінності тим ділянкам семантичної шкали, які несуть 

взаємовиключні протиріччя – фільтр свідомості перемонтовує семантичні 

структури, зміщуючи аксіологічні акценти, внаслідок чого власне і виникає 

явище соціокультурних флуктуацій біполярних типів культурної ментальності, 

відбувається баланс протилежностей, відображений сутнісними зрушеннями 

інституціональної архітектоніки економічних систем. Через те В. Налімов 

називає Західну культуру «перманентно революційною», а європейське 

мислення – «двошаровим пирогом» [375, с. 181]. 

Отже, людська особистість – це особливий текст, здатний до 

самореінтерпретації своєї ймовірнісно заданої структури, що перетворює 

людину у «мікродеміурга» [375, с. 234]. Поява нового фільтру інтерпретації 

сенсів (а отже, поява інноваційного мислення) завжди пов’язано із рефлексією 
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над гносеологічною основою системи. Тобто, людина, яка здійснює 

відповідний когнітивний акт, повинна володіти цілеспрямованою програмою 

емансипації від ціннісних суджень та культурних патернів. Тоді людина 

творить ритм власного часу екзистенційної структури турботи, доходячи до тих 

дискретних меж буття, де єдиний сущий увиразнюється у розумінні. Тоді у полі 

вибору можливих рішень у фокусі теперішнього, нове розуміння сенсів не 

детермінується причинністю за законами лінійного часу. «Час тут 

завихрюється», – стверджує В. Налімов [375, с. 236], а уява холотропного стає 

мірилом культури – це початок ідеаційного мислення. Новопосталий фільтр 

свідомості є метафізичним фактом переходу від роз’єднаної до об’єднаної 

новопосталої істоти, що утвердила себе творчістю. В актах когнітивної 

творчості роз’єднаний у множинності семантичний універсум постає цілісною 

подією. Творчість вносить новизну у зміст множинності, зв’язуючи актом волі 

цінність із буттям у нероздільності сущого. Але що впливає на здатність 

породжувати нетривіальні фільтри р (γ/μ) геніальний академік В. Налімов 

відповіді не дав.  

Коли стикаєшся з когнітивним обмеженням – звертаєшся до 

першоджерел. В Євангелії від Матвія (13:31,32) є притча про гірчичне зерно, 

яке людина «засіває на полі своїм» і яке, ставши деревом, дозволяє «кублитися» 

«птаству небесному». В алегоричних образах висвітлено метафізичні 

принципи: по-перше, людина з власної волі висіває в собі зерно, тобто особисто 

формує новий нетривіальний фільтр свідомості, у верховітті якого птахи дадуть 

потомство –примножить буття у слові через інноваційну творчість; фільтром 

своєї свідомості, концентрованою увагою думки на шкалі спресованих сенсів 

ущільнену ймовірність буття суб’єкт пізнання актуалізував у когнітивну 

цінність: для себе – як розуміння, для іншого – як нове зерно. По-друге, 

алегорія «гірчичного зерняти» як передумови нетривіального фільтра 

свідомості (що найбільше турбувало В. Налімова) референтна алегорії 

«вагітності до зачаття» Платона. У «Бенкеті» античний мислитель 

передумовою інноваційної творчості вважає попередню «вагітність сіменем у 
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душі», яка «у зрілому віці… родить і приводить на світ слово мудрості»[412,    

с. 150]. І саме таких людей Платон називає винахідниками [412, с. 79], які у 

спогляданні прекрасного створили вартість [412, с. 85]. Онтологічний характер 

інноваційної творчості імпліцитний, холономний і сутнісно притаманний 

людині; те, що існує довкола неї – лише середовище його проростання. «Воно 

об’являється тільки як щось саме в собі незмінне та вічне; всі інші прекрасні 

речі причасні йому в такий спосіб, що коли вони самі народжуються і 

виникають, воно не стає ні більшим, ні меншим і не зазнає жодної зміни» [412, 

с. 83]. Тобто, воно аналогічно до ролі «нерухомого рушія» Аристотеля, 

імпліцитно та іманентно уприсутненого у людині, що біфуркує через свідомість 

новим знанням, стикаючись із відповідною собі спресованою семантикою 

сенсів покликаного до актуалізації буття на шкалі ймовірності μ. Звідси 

випливає важливий висновок, що й ситуація γ, яка зумовлює еволюційний 

поштовх «виклику-віповіді» є латентною функцією людської свободи – гілкою 

дерева гірчичної насінини. Це означає, що джерело будь-якої атрактивності, яке 

зумовлює емпіричний досвід, теж носить імпліцитний характер; це пояснює 

чому люди добровільно стають адептами відповідних доктрин. По-третє, 

знання, будучи і об’єктом прагнення, і результатом творчого акту, поєднує у 

собі причину і наслідок у самодостатньому синтезі, а там, де причинно-

наслідковий зв'язок не простежується, пізнання носить спонтанний характер 

(що й констатував В. Налімов).  

Трактуючи ідею як онтологічну засаду буття кожної речі, – тексту 

розпакованого фільтром свідомості спресованого сенсу семантичного вакууму, 

– Платон говорить про можливість досконалості лише в режимі статики [412,   

с. 156]. Проте у телосі (гр. τελο  – кінець, ціль) ідея досконалості, яка жодним 

чином не може бути опредметнена у пізнанні, поєднується з ідеєю закінченості, 

і лише так стає предметом досвіду – в атрибутах змінності і минущості 

помиттєво відкривається ноуменальна цілісність розуміння холотропності 

буття. Хто знаходить способи фіксації в образах цього метафізично-

містерійного дійства визначається як мудрець і новатор, тобто когнітарій. 
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Так постає цінність – факт примноженого у дискретній множинності 

буття. Трактуючи розуміння і творчість як синоніми, В. Налімов підводить до 

думки про онтологічну нерозчленованість статики і динаміки буття у 

когнітивному акті, у тому ноуменальному континуумі сенсів розпакованих, які 

продовжують зберігати містерійний потенціал спресованих сенсів можливості 

вищого буття у наступних когнітивних актах перманентно вічної творчості 

безконечних можливостей людської натури – вертикального напруження 

духовних сил [375, с. 151], де кожен сенс згорнуто несе у собі Всесвіт. Такий 

підхід дає онтологічне розуміння «зрідненої праці» Г. Сковороди. Український 

філософ по-своєму трактує платонівську тезу про пізнання як спогад. «Зріднена 

праця» передбачає узгодження людської волі, прагнення активної діяльності з 

тим імпліцитним платонівським «сім’ям», яке розростається «преображенням 

душі в духа, а духа – в серце» [474, с. 26] і виливається у праксеологічний акт 

творчо примноженого буття. Продуктом «зрідненої праці» стає слово – синтез 

алегорії з анагогією, тобто такий текст (образ, ім’я, символ), у якому сила віри 

поєднується із силою прагнення [474, с. 35]. Тільки «сродное» Г. Сковорода 

категорично визнає як «полезное» [474, с. 652]. Закон «сродностей» Г. 

Сковороди: «есть подобие в Душ  и в д л , к которому она стремится» [474, 

с. 667], і тому «всякое дыханїе им ет внутреннїй позыв к сродной себе» [474, с. 

668]. Наука, за Г. Сковородою, «приводит в совершенство сродность» [474, с. 

672]. Принцип зрідненості, для якої «челов к в Мір  родился» [474, с. 652] 

слугує імпліцитним фактором фільтра свідомості: «Щастїе твое и Мір твой, и 

Рай твой, и Бог твой внутри тебе есть» [474, с. 655] – «Чего хочеш ищи, но не 

потеряй Міра» [474, с. 650].   

В. Налімов наголошував, що культура – це своєрідний «фон», на основі 

якого розпаковані тексти підлягають розумінню. Тобто, культура – це 

інтерпретаційна шкала сенсів, що визначає ідентичність – індивідуальну 

актуалізацію в інтегральний простір буття, пошук спільної основи 

релевантності «я» і «ми». А оскільки культура онтологічна (логіко-смислова 

система інтеграції, за П. Сорокіним [487, с. 42]), то вона передбачає пошук 
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сутнісних та субстанціональних основ інтегрального буття, тобто ідею 

походження світу, ідею першовитоків буття. Г. Гачев виділяє два світоглядні 

меганаративи походження буття і світу: гонію і ургію. Гонія, генезис – буття, 

народжене природою. Ургія – буття, створене працею, штучне, але цінне у 

порівнянні із нераціональними конвульсіями природи, яка часто породжує 

химери. У ставленні до природи віддзеркалюється національний образ світу як 

«сон народу про Єдиного» [124, с. 33]. Тому природа (антропосукцесія) – це 

текст, який народ інтерпретує та творчо реалізує на своїй землі в історичному 

часі [124, с. 35], де творчість – це труд у силовому полі між полюсами долі і 

свободи [124, с. 36]. Тому труд – творець культури на землі, який започатковує 

буття там, де природа закінчує [124, с. 64]. Культура – це прирощене буттям 

народу до даного варіанту природи (антрополандшафтної рівноваги) у 

континуумі історичного часу. І те «прирощене» є синергічна тріада 

національної цілісності: Космос – ландшафт ідеального буття, Психея – 

характер народу, Логос – склад мислення [124, с. 34].  

Ургічний Космо-Психо-Логос передбачає наявність 

самосконструйованої людини, яка, користуючись тілом живої природи, 

індустріально конструює доцільний світ за уніфікованими зразками [124, с. 68]. 

Тіло землі і образ світу зумовлюють історію, яка є змістом праці преображення 

природи у часі. Ургічний Космо-Психо-Логос, – аксіологічно структурований 

спосіб мислення, що оформлює наративний образ світу, у відповідність до 

якого реалізується історичне буття народу, – по-перше, притаманний 

західноєвропейській трансатлантичній ментальності, а по-друге, відповідає 

домінуванню патерна чуттєвої культури, що визначає тип культурної 

ментальності, а отже – поведінкові патерни та соціальні інститути економіки. 

Ургія – це імпліцитна, архетипові ознака ментальності людини Заходу 

(англосакси навіть моляться: «Thywillbedone» – «Хай буде воля Твоя зроблена», 

в той же час як, наприклад, греки звертаються: «Genethetotothelemasoi»–«Нехай 

народиться воля Твоя», тобто має місце принцип гонії, а не ургії). Щоб 

культурно еволюціонувати, ургічне світорозуміння має функціонувати у 
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біполярному атрактивному континуумі, де рефлексуючими полюсами 

виступають англійська та німецька ментальності. Г. Гачев наголошує, що для 

англійського Логоса характерні такі поняття, через які осягається буття: сила – 

«знання – сила» (Ф. Бекон, дія і протидія сил у механіці І. Ньютона); боротьба 

(Ч. Дарвін, Ґ. Спенсер – «боротьба за існування»); конкуренція («невидима 

рука» А. Сміта, «закон порівняльних переваг» Д. Рікардо); спорт – 

модифікована конкуренція; «виклик – відповідь» А. Тойнбі (боротьба і 

конкуренція як принцип існування) тощо [124, с. 42]. Найбільш повно ургічна 

ментальність проявляється у німців. Г. Гачев зазначає, що по-німецьки 

«предмет» – gegen-stand, означає протистояння, наявність противника, якого 

слід здолати волею (А. Шопенґавр). Ця ж суперечність (діалектика Г. Гегеля) є 

умовою розвитку. Німецька модель світу – це замкнутий простір gegen-stand – 

протистояння суб’єкта і об’єкта як стін у німецькому Haus-домі. Істина для 

німця – це необхідність, що спонукає до праці (меч Зіґфріда Notung–від Not– 

нужда; доля як обов’язок праці). За М. Гайдеґґером, суб’єкт когнітивно означує 

об’єкт, спроваджуючи до місця. Erörten – означувати, від Ort – вістря списа. 

Пізнання пронизуванням збирає речі у світ. Розмежованість – це вимірник для 

світу і речей [114, с. 33]. З’єднання розриву речі і світу можливе через біль [114, 

с. 34], тому уражений списом долі Вотан набуває мудрості. Порядок-ордо у 

німецькій ургічній ментальності передбачає попередньо акт пронизання орт-

нотунґом об’єкта живої природи, по-суті його омертвлення, тому світ для 

зомбартівського «тевтона» – це поле здобутих і ще не здобутих трофеїв – 

гармонія симетричних форм досконалого порядку неживої природи, коричневої 

вогнеземлі [124, с. 49] – суміші червоного і чорного (Бісмаркового «заліза і 

крові»). Труд та індустрія – нужда і доля вогнеземлі у збиранні-пронизанні 

речей живого світу, – невпорядкованого хаосу природи, – покликані створити 

урго-Космос  штучних форм досконалого порядку «самосконструйованої» 

людини-Надлюдини, що викарабкалась на «засніжені вершини» (Ф. Ніцше) 

шпилів збудованих нею готичних соборів – ідеалу ургічної довершеності Буття 

не просто у просторі, а саме у високості (індустріальний прогрес).С. Булгаков, 
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говорячи про економічний ідеал, критикує В. Зомбарта за намагання 

«розвинути згубний гедонізм в естетичний» [72, с. 636]. Останній трактував 

єдиною ознакою краси технічну доцільність, тобто ургічну досконалість як 

естетичний взірець. Етику ж ургії розкриває М. Екгарт, коментуючи 

євангельський епізод перебування Ісуса в гостях у Марти і Марії. І хоча Марія 

біля ніг Учителя за Його ж словами вибрала краще, М. Екгарт возвеличує 

Марту за звершення обов’язку гостинності (долі і праці) і вона через те 

«посідає вищий ступінь досконалості» [286, с. 239], бо турбується про речі, в 

них не перебуваючи.Працею чинячи справи чеснот, Марта, за М. Екгартом, 

володіє тим, що необхідно створінню у вічному добрі [286, с. 235]. М. Екгарт 

заперечує, що медитація (Марія) важливіша за спрямовану назовні ургічну 

діяльність (Марта), і тим суперечить первинній інтерпретації змісту даного 

євангельського тексту.  

Ургічний підхід передбачає відчуженість ментальності суб’єкта пізнання 

від об’єкта, який є річчю-у-собі (Е. Кант), а отже суб’єкт дії не може бути 

носієм холотропної свідомості, здатності бачити в іншому еквівалент самого 

себе у Єдиному. Тому лише ургічна ментальність, котра трактує світ як 

механічний агрегат, може кристалізуватися у «грошовий спосіб мислення» (О. 

Шпенґлер) – здатність будь-що виразити у міновій кількісній пропорції і 

перетворити у товар – предмет обміну. Саме так предмети ургічного порядку,– 

трофеї природи, здобуті орт-нотунґом германського «тевтона», – стають 

міновими вартостями британського «торгаша» (В. Зомбарт). Таким чином 

«торгаш» і «тевтон» – це два біполярні символи-архетипи праксеологічного 

патерна ургічного порядку чуттєвої культури сучасної економіки. Патерни 

чуттєвої культури слугують праксеологічною основою аксіологічних нарацій 

ургічної ментальності, внаслідок чого економіка набула субстанціональності 

для усіх актуалізованих модальностей суспільного буття. Це особливо 

простежується у дискурсі про субстанцію економічної вартості. 

 

 



164 
 

3.2. Становлення нового типу економічних систем в умовах зміни 

парадигми культурного розвитку: трансформація вартості як 

субстанціональної основи економіки 

Вчення про вартість – серцевина економічної науки. М. Бунґе, 

основоположник Київської психологічної школи політичної економії, писав: 

«Економісти у своїх дослідженнях цінності розглядали залежність цінності і від 

кількості праці, витраченої на виробництво, і від кількості праці, котра може 

бути куплена певною річчю, і від витрат виробництва загалом, і від попиту і 

пропозиції, і від участі дарчих сил природи у виробництві, і від потреби, і від 

придатності виробів, і від взаємозв’язків між результатами виробництва» [77, с. 

526].  

Вартість – це властивість товару в інтегральному взаємозв’язку з такими 

властивостями як: цінність, рідкісність, корисність, придатність, потреба тощо. 

Є. Слуцький писав про те, що будь-який предмет є синтезом елементів, які 

становлять собою «одночасно існуючу єдність» [477, с. 167], відображену у 

свідомості. І цей «характер синтезу» зумовлює «найглибшу відмінність між 

об’єктивним і суб’єктивним світом» [477, с. 167]. Цінність, за Є. Слуцьким, – це 

«те, що спільне у найрізноманітніших речах», «проекційна якість», «емоційна 

проекція» [469, с. 168], «проекційна фантазма – очікуване переживання» [477, с. 

173]. Проекційна фантазма: по-перше, слугує «центром, навколо якого 

кристалізуються емоції і прагнення придбання або відчуження прав» [477, с. 

174]; по-друге, «уявляється властивістю предметів як їх внутрішня цінність» 

[477, с. 175], тобто, інтуїція людини про можливість буття речі-у-собі. По-третє, 

інтерпретуючи тезу Ф. фон Візера про цінність як об’єктивований інтерес, Є. 

Слуцький говорить про цінність як «проекцію інтересу, асоційовану з 

уявленням блага» [477, с. 188]. Інтерес об’єктивований, на відміну від 

суб’єктивного інтересу, який актуально переживається, є проектована назовні 

фантазма [477, с. 195], котра «перетворюється на регулятивний принцип 

поведінки» [477, с. 189]. Виходить, що цінність – це патерн.Далі Є. Слуцький 

пише: «Господарська поведінка особи щодо благ визначається цінністю блага, 
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тобто тим значенням, яке благо має для добробуту суб’єкта; значення це 

залежить від корисності даного конкретного блага, остання ж зумовлюється 

значенням того задоволення потреби, яке залежить саме від цього блага і яке 

без нього б не існувало» [477, с. 211]. Тобто вимальовується послідовна 

маржиналістська тріада: цінність – корисність – потреба, де факту корисності 

передує факт бажання.Щодо бажання, то бувають блага розпорядження і блага 

застосування [477, с. 213]. Напрям бажання зумовлюється родовими ознаками 

об’єкта, і на ці «родові риси» спрямований «фантазм цінності». Натомість 

діяльність завжди конкретна. Є. Слуцький робить наступні висновки: «Цінність 

блага є інтерес, спрямований на розпорядження даним конкретним благом, а 

корисність – це той інтерес, задоволення якого залежить від використання 

даного блага» [477, с. 214]. Таким чином, цінність і корисність – це «конкретно 

спрямовані інтереси різних порядків» [477, с. 215], де «цінність – у значенні 

проекційної фантами – є для теорії обміну непридатне поняття», котре «може 

бути залишене без уваги» [477, с. 182]. Але разом з тим Є. Слуцький зазначав, 

що «чинником, який активно регулює обмін, є інтерес, який фактично у даний 

момент переживається, а не інтерес, об’єктивований як уявлення» [477, с. 191], 

однак «уявлення мети дає тенденцію асоціюватися з прагненнями до засобів» 

[477, с. 195]. 

Тут естафету ідеї Є. Слуцького підбирає М. Туган-Барановський: «Всяка 

господарська діяльність прагне узгоджуватися з обома вимогами 

господарського принципу, в якому знаходять собі відображення дві основні 

логічні категорії господарства – вартості (затрати) і цінності (платні)» [526, с. 

85]. Таким чином вартість і цінність опиняються у референтній диспозиції: 

засіб – мета: «цінність знаходиться на тому полюсі господарства, де лежить 

мета останнього, вартість же є завжди тільки засобом… перевага, природно, 

належить меті» [526, с. 86]. Категорію цінності М. Туган-Барановський трактує 

як «одну з форм категорії волі… Поза волею нема цінності і поза цінністю нема 

волі» [526, с. 86]. «Господарська цінність, – наголошує він, – є значенням, яке 

ми надаємо даному предмету в силу нашої свідомості» [526, с. 87], і ця цінність 
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є суб’єктивною, вона є «логічною категорією господарства», на основі якої 

постає об’єктивна цінність – мінова, котра є «історичною категорією 

господарства» [526, с. 88]. Господарство ж має справу лише з похідними 

цінностями, які є засобами вищих основних цінностей (щастя, краси, слави), бо 

«господарство не є самоціллю, а засобом» [526, с. 87]. Через те основні цінності 

(наприклад, цінність предметів вжитку) визначає собою похідні цінності 

(цінність засобів виробництва – граничної продуктивності граничної одиниці 

капіталу і праці), бо «цінність виноградника визначається цінністю вина» [526, 

с. 94]. Гранична корисність, за М. Туган-Барановським, – це функція трудової 

вартості: «визначаючим моментом повинна бути трудова вартість, а 

визначальним – гранична корисність» [526, с. 97]. Остання має бути «прямо 

пропорційною трудовій вартості тих же продуктів», що «буде відповідати 

господарському принципу найбільшої користі» [526, с. 97]. 

Вартість – це завжди господарська затрата або на купівлю предмета, або 

на його виробництво.М. Туган-Барановський не лише солідаризується з 

думкою Родбертуса, що вартістю слід вважати тільки затрату людини, а вважає, 

що «вартість – це сама людина, яка думає як діючий елемент господарства» 

[526, с. 101]. Людська праця – єдина субстанція абсолютної вартості, невід’ємна 

властивість суб’єкта господарювання, протилежна об’єктам господарства, 

відносно якої усе, що слугує як «засіб для придбання іншої цінності» є 

відносною вартістю. М. Туган-Барановський писав: «Затрата праці є 

абсолютною віддачею сил людським організмом; людська праця – це 

витрачання самої людини, тобто суб’єкта господарювання… Ми цінимо свою 

працю не тому, що за її допомогою ми можемо здобути господарські предмети. 

Ні, наша праця – це ми самі» [526, с. 104].  

У суспільстві ринкової економіки споживна вартість робочої сили 

зумовлюється сукупною вартістю результатів праці, які відтворюють 

індивідуальну здатність до праці. Інститутами капіталістичної економіки 

утверджується як джерело прибутковості і мотивацій той енергетичний лаг між 

уречевленою енергією вартості засобів існування та «енергією мозку, м’язів і 
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нервів» (К. Маркс), що постає додатковою вартістю. Як інформаційний 

механізм, ринок висвітлює ту кількість суспільно необхідного робочого часу, 

інтерпретація міри офірування якого дозволяє визначати його як власне 

вартість (і в цьому сенсі кожен власник – жертводавець, особливо власник 

робочої сили). Тому, за К. Марксом, ціна кожного товару відображає загальний 

обсяг праці, необхідної для його виготовлення, тобто: живої, уречевленої, 

фізичної, розумової, управлінської, виконавської тощо – без класифікації, аби 

лише найманої в умовах капіталістичного способу виробництва. Ринок завжди 

відображає міру дефіциту між потребами і можливостями. Попит і пропозиція є 

відображенням нестачі ресурсів, а економіка загалом, за Л. Роббінсом, – це 

людське життя у світі дефіциту. 

В умовах статичної ефективності під дією закону зростаючих граничних 

витрат праці і капіталу, коли, за визначенням Й. Шумпетера, жоден продукт не 

може показати додаткову вартість вищу за закладену в нього вартість послуг 

праці і землі [674, с. 44] (по-суті, споживної вартості робочої сили), «чистий 

прибуток не може існувати, бо вартість і ціна первинних виробничих послуг 

завжди поглинатиме вартість і ціну продукту» [674, с. 45]. Оскільки 

продуктивність праці обернено пропорційно впливає на вартість одиниці 

створеного працею товару, знижуючи вартість робочої сили і збільшуючи 

величину додаткової вартості, то інтерес підприємця зводиться до двох кроків: 

1) постійного розширення фонду амортизаційних відрахувань для розширеного 

відтворення основного капіталу або 2) впровадження інноваційних технологій, 

які гарантовано дадуть чистий прибуток.Привабливість другого шляху 

ускладнюється: ризиком технологічного провалу, ризиком комерційного краху 

та страхом перед екстерналіями «творчих деструкцій», які, руйнуючи стару 

інфраструктуру, унеможливлюють водночас основні джерела ренти провладних 

еліт, що активізує консервативний спротив інноваціям з їх боку у вигляді 

протекціоністських заходів економічної політики для збереження існуючих 

можливостей економічних екстракцій.  
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Перший шлях простіший і його наратив зрозуміліший: чим довговічніша 

машина в експлуатації, тим меншу частку вартості передаватиме вона 

кінцевому продукту. В ідеалі машина, яка не зношується, нарощуватиме 

виробництво додаткової вартості без найменших затрат капіталу, при цьому 

недивлячись на зростання вартості робочої сили і земельної ренти під впливом 

поміченого ще класиками політекономії Д. Рікардо і Т. Малтусом закону 

спадної віддачі природних ресурсів біосфери. П. Мейсон наголошує, що коли 

гіпотетично «машина служить вічно, вона завжди передає продукту майже 

нульовий об’єм трудової вартості, що знижує вартість продукту» [336, с. 238]. 

Тобто, це по-суті, технологія виробництва товарів з нульовими граничними 

витратами. Але якщо «включити товари з нульовою граничною корисністю у 

цінову модель – вона обвалиться» [336, с. 241] і капіталізм в умовах нульових 

витрат перестане самовідтворюватися як форма суспільного порядку [336, с. 

244]. Економічна система ринкового капіталізму функціонує доти, доки в 

умовах зниження витрат під впливом технологічних інновацій в окремих 

галузях капітал має змогу мігрувати в галузі з високими доходами, прибутками 

і витратами, де панує дефіцит.І коли технічний прогрес зближає економіку у 

режим перспективи нульових граничних витрат, капітал мігрує в енергомісткі 

та сировинномісткі галузі, провокуючи там появу (згідно з діалектичним 

законом заперечення заперечення) водночас і ентропійних «пасток бідності» та 

«ресурсних проклять» з одного боку, а також аутсорзинґу, офшоринґу і навіть 

гоумсорзинґу – з іншого. Цей парадокс пояснюється об’єктивною необхідністю 

постійної реорганізації трудового процесу та впливом наукових відкриттів.  

Капітал, який не знищується апріорі, – це інформація. І хоча інформація 

являє собою продукт, для виробництва якого  поглинається енергія і який у 

носієві своєму існує як річ (наприклад, біти поглинають енергію, виділяють 

тепло і потребують місця для зберігання), її споживна вартість неймовірно 

перевищує вартість складових її носія, що до того ж постійно вдосконалюється 

у напрямку енергоощадливості. З іншого боку, інтелектуальний контент товарів 

не лише являє собою цінність та зумовлює вартість їх фізичних елементів – він 
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викорінює потребу у фізичній праці, а отже знижує складову праці у структурі 

вартості, а отже ставить питання про її (вартості) субстанціональну основу. П. 

Мейсон пише: «Інформаційні технології витісняють працю із виробничого 

процесу, знижують ринкову ціну товарів, знищують певні моделі отримання 

прибутку і створюють покоління споживачів, психологічно налаштованих на 

безплатне користування речами» [336, с. 190]. Технології і знання збільшують 

пропозицію швидше ніж здешевлюються ціни. Економіка нульових граничних 

витрат масштаби людських потреб обмежує лише мірою уяви людської 

свідомості, а не дефіцитом ресурсів.Товаровиробник стає когнітарієм, 

продуцентом слова, споживання якого примножує буття у свідомості кратно 

кількості споживачів (як у євангельському епізоді нагодування п’яти тисяч 

народу п’ятьма хлібами). Як можна на основі кількості затрат «м’язів і нервів» 

визначити вартість слова – онтологічної новизни аксіологічного тексту, 

розпакованого фільтром свідомості спресованого сенсу семантичного вакууму 

на ущільнено заданій шкалі можливостей буття? Де знаходиться субстанція 

вартості інформаційного продукту? 

М. Руденко писав: «У світі немає і не може бути кількох субстанцій. 

Якщо вони з’являються в якихось формулах, то знищується саме поняття 

субстанції як першооснови всього існуючого. Поняття це можна вживати тільки 

тоді, коли ми справді бачимо основу, що об’єднує в собі і собою всі розрізнені 

явища. І тому вона є суб’єкт… Праця, енергія, робота – це не сама субстанція, а 

її творчий прояв у речовинному світі» [449, с. 38]. Зі свого боку Д. Жилін [206] 

зауважує, що людина насправді ніколи не використовує об’єкти як такі, а лише 

певні їх властивості, наприклад, теплозберігаючу властивість одягу, а не 

тканину саму по собі. Отже, товаровиробники продукують не просто речі, а, 

передусім, властивості речей. Але властивість – це інформація. Властивість – це 

проявлена якість, яка є невіддільною від буття сутнісною ознакою, атрибутом 

єдиного сущого кожної модальності буття єдиної субстанції усього, що може 

існувати. Згідно із законом збереження матерії, властивості речей не 

знищуються, а змінюються, проявляючи нові якості. Сутність, що зникає-і-
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з’являється при видозмінах властивостей речей, відображаючись у свідомості 

суб’єкта пізнання, і є інформацією. На відміну від матерії, інформація може 

бути знищена, створена і розмножена, тобто підлягає кількісному 

тиражуванню, оскільки, будучи властивістю одних речей, виявляє їх лише 

шляхом відображення в інших. Процес відображення властивостей об’єкта у 

свідомості суб’єкта називається пізнанням, що власне і є «мірою кількості 

знятої невизначеності» [206, с. 17], створеним текстом розпакованого сенсу 

семантичного вакууму – словом, що примножило буття, тобто когнітивною 

цінністю.Д. Жилін стверджує: «Будь-яке виробництво полягає у створенні 

інформації. Вона може бути невіддільною від матеріалу (наприклад, взуття, 

якість якого визначається властивостями шкіри), відчуженою від матеріалу 

(наприклад, топологія інтегральної мікросхеми) або взагалі безвідносною до 

матеріалу (наприклад, графічна модель суспільного явища). Марксисти 

визнають лише «матеріальне» виробництво, коли інформація невіддільна від 

матеріалу. Виробництво ж будь-якої іншої інформації визначають як послуги і 

вважають чимось паразитичним. За вироблену інформацію товаровиробник 

одержує платню. Та частина ціни товару, яку отримано за вироблену 

інформацію називається додатковою вартістю. Фактично дохід – це також 

інформація про наявність іншої інформації, якою може оволодіти суб’єкт 

виробництва. Цікаво, що виробник отримує дохід лише за корисну споживачеві 

інформацію… Таким чином платіж – це міра відносної корисності інформації 

для споживача… Корисність інформації виключно суб’єктивна і залежить лише 

від системи цінностей споживача. Через те будь-яка ринкова трансакція 

суб’єктивна апріорі і залежить лише від споживача. Тому говорити про 

об’єктивно справедливу оплату тієї чи іншої роботи (тобто виробництва 

інформації) не доводиться» [206, с. 69]. Д. Жилінробить декілька висновків: 1) 

корисність інформації прямо пропорційна її кількості; 2) корисність інформації, 

а отже попит на неї, випливає з її унікальності; 3) кожен товаровиробник, що 

прагне максимізувати прибутковість, вироблятиме корисну інформацію, 

орієнтуючись на систему цінностей споживача. Найбагатшими будуть ті, хто 



171 
 

володіє та виробляє найбільшу кількість унікальної інформації, котра має 

споживну вартість, релевантну аксіологічній ментальності споживача. Тому 

виробники інформаційних технологій незрівнянно заможніші, ніж видобувачі 

піску, нафти і руди, з яких виготовляють комп’ютери [206, с. 69].  

М. Попович звернув увагу на твердження К. Маркса про те, що «цінність 

речі не створюється, а відкривається» [417, с. 803]. Правда далі К. Маркс 

стверджує, що корисними речі робить конкретна праця, котра надає продукту 

визначених, корисних властивостей, відкриття яких у процесах виробництва є 

«справою історичного розвитку» [417, с. 803]. І хоча К. Маркс наголошує, що 

річ має вартість лише тоді, коли у предмет вкладена праця, він визнає, що акт 

вибору зумовлений потребами життєдіяльності, передбачає попередньо 

особливий когнітивний акт референтної опредметненості стану людської 

свідомості, коли предмет як «річ-у-собі» постає як «річ-для-людини» внаслідок 

розкриття «сутнісної сили» природи предмета [417, с. 804]. Когнітивний акт 

опредметнення сутнісних сил відповідає розпаковуванню фільтром свідомості 

спресованих сенсів семантичного вакууму і створення текстів – інформації про 

нові властивості нової якості нових можливостей примноженого буття, тобто 

цінності. Але далі К. Маркс займається пошуком ідеї вартості як втіленням у 

товарі абстрактної праці, абстрагуючись від споживних вартостей конкретних 

властивостей нових якостей речей, «відкритих» фільтром свідомості. Він 

міркував, що мінові властивості слід звести до єдиної субстанціональної 

основи, кількісні модифікації якої вони репрезентують. І єдиною такою 

суспільною субстанцією вартості усіх товарів є однакова для всіх «примарна 

предметність простого згустка позбавленої відмінностей людської праці 

затрати робочої сили безвідносно до форм цих затрат» [417, с. 804]. І ця 

абстрактна суспільна субстанція постає для свідомості як відмежована від неї 

сутність «речей-у-собі», тобто того, що не пізнається, але при цьому зумовлює 

життя – виробничі відносини. Під суспільною субстанцією К. Маркс розумів те 

завжди незмінне, що залишається за будь-яких інваріантів перетворень. Тому, у 

його розумінні, політекономія має вивчати не корисні властивості товарів, бо це 
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предмет товарознавства, і не мінові вартості, не цінову динаміку на ринках, бо 

це предмет каталактики, а те, що ніколи не змінюється за будь-яких цінових 

модифікацій – праця як суспільна субстанція вартості апріорі.  

Таким чином, у теорії К. Маркса безреферентно «зависають» три 

«невловимі» з точки зору гносеології явища: сутнісна сила речі, суспільна 

субстанція економічної вартості та незмінні інваріанти перетворень, внаслідок 

яких постають «відкритими» корисні властивості речей. Так постає, за словами 

М. Поповича, «примарна реальність» економічної дійсності К. Маркса, де 

протікають «неспостережувані суспільні процеси» [417, с. 805]. Щоб зв’язати 

кінці з кінцями, «Мавр» стверджував, що у товарі кристалізовано «згусток 

праці» – «суму усіх різних корисних робіт», що модифікує первинний 

матеріальний субстрат – сутнісну силу природи, імпліковану у конкретній речі. 

Товаровиробник (найманий фабричний пролетар) живою працею змінює форму 

речовини, втілюючи енергію в річ шляхом затрат робочої сили (передусім у 

додатковий робочий час). К. Маркс доходить логічного висновку, що усі види 

робіт виявляються не творіннями людського розуму і уяви (розпакованими 

свідомістю сенсами), а рекомбінацією речовини природи, «продуктивними 

витратами людського мозку, м’язів, нервів і рук» [417, с. 806], витратою простої 

робочої сили тілесного організму звичайної людини, здатністю виконати 

роботу – енергією. Для К. Маркса робоча сила – це здатність до праці, 

можливість виконати роботу, тобто енергія. К. Маркс ігнорує те, що енергія 

виникає як наслідок конкретно сфокусованої уваги, ментального зусилля 

уявлювати образ бажаного та активізовувати волю для втілення цінності у 

буття через слово. К. Маркс ігнорує факт проектування, власне інформаційну 

основу як зумовлюючий чинник цілеспрямованості фізичної праці – 

енергетичних затрат робочої сили, які можна порахувати (передусім в грошах) і 

«довести» факт капіталістичної експлуатації. І хоча К. Маркс чітко бачить 

різницю між фізичною та розумовою працею, перебуваючи у полоні 

детерміністських наративів кількісних дискретностей, він зводить кількість 

складної праці до більшої кількості простої, не турбуючись при цьому яким 
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чином можна кількісними затратами мозку і нервів відкрити властивість речі в 

інтелектуальній творчості виробництва інновацій, що є «справою історичного 

розвитку людства». М. Попович стверджує, що досить визнати інтелектуальну 

працю складовою вартості і вся концепція К. Маркса «летить шкереберть» [417, 

с. 806]. 

Але і це ще не все: вартість відтворення робочої сили зумовлюється 

вартістю життєвих засобів – мінімально необхідною кількістю кілокалорій 

енергії, а органічна будова капіталу безжально примножує промислову 

резервну армію праці, де злидні зростають пропорційно до тортур праці 

активної робочої армії… з усіма подальшими пророкованими наслідками, які 

заперечило саме життя. Якщо сенс історії – це розвиток продуктивних сил, де 

внаслідок всезростаючого відкриття властивостей сутнісних сил природи речей 

збільшуються способи задоволення людських потреб, які залежать від 

культурного рівня країни (бо характер пропозиції, а отже і спосіб виробництва, 

випливає із системи цінностей суспільства, тобто, організаційного патерна 

домінуючого типу чуттєвої або ідеаційної культури), то тоді у вартість робочої 

сили, окрім інтелектуальної складової праці, слід включити історичний, 

моральний та культурний виміри буття – а це неприйнятно не лише для 

марксистів, а й для сучасних мейнстрімівців, для яких культура – це 

деструктивна екстерналія обмежувального творчу ініціативу консервативного 

патерна, яку треба будь-що усунути як загрозу економічній свободі. 

Але насправді рівень зарплати залежить від величини попиту на робочу 

силу з боку бізнесу, а кількість акторів останнього – від позитивного розв’язку 

десотівської «загадки капіталу» [185] – ступеня економічної свободи та 

інклюзивних інститутів вільного доступу до джерел капіталу на основі 

інсайдерської репрезентативності документів «нових комбінацій». Саме 

інсайдер «нових комбінацій» (за Й. Шумпетером) ініціює нову купівельну 

спроможність і надалі, завдяки результатам «нових комбінацій», розширює 

ємкість ринку, формуючи (згідно із «законом Ж.-Б. Сея») попит і доходи.Томуі 



174 
 

підкреслює М. Попович, що потреби суспільства зростають разом з його 

культурою [417, с. 807]. 

Марксистська інтерпретація суспільної субстанції вартості як 

неспостережуваної «речі-у-собі» не відповідала прагматичним цілям 

передбачення результатів, економічного прогнозування та утилітарних 

мотивацій, що й зумовило популярність маржиналізму, появу неокласичного 

синтезу та сучасний мейнстрім. Сучасні економісти перетворилися в основних 

експертів тлумачення природи суспільства та оракулів раціонально 

спланованого майбутнього, мало турбуючись про істину як відповідність теорії 

прихованій сутності реальних процесів, через що завжди опинялися перед 

фактом неспроможності задовільно пояснити дійсність, виявляючи шляхом 

теоретичного аналізу фантомні, а не реальніджерела причинності суспільних 

феноменів. Теоретико-ймовірнісні підходи економетричного аналізу 

трансформації перехідних економічних систем випливали з «доконаного 

факту»торжества однополюсного світу «завершеної історії», де 

інституціональні наративи приватизації та децентралізації виявляться 

достатніми імплікованими універсальними трансформаторами і стабілізаторами 

економічного розвитку постсоціалістичних країн. Крах ринкових реформ у 

напрямку становлення вільної конкуренції, поява олігархії та поширення 

авторитаризму змусило економістів-теоретиків до більш глибокого аналізу 

феномена перехідних економік, зокрема звернули увагу на природу соціальних 

інститутів, передусім їх історичний детермінізм. Не було враховано того факту, 

що креольська еліта перехідних суспільств, наділена інсайдерськими 

привілеями завдяки приватизації ресурсу влади, може не лише впливати, а 

реально та безальтернативно структурувати простір національної економічної 

системи у напрямі поглиблення та абсолютизації екстракції ренти, увігнавши 

ціле суспільство у режим «залізного закону олігархії» – самовідтворювального 

патерна існуючої влади за будь-яких можливих ротацій провладно-опозиційних 

еліт. Основною умовою привласнення ренти креольською елітою є латентний 

характер інформаційної впорядкованості економічної системи, обов’язкова 



175 
 

вибіркова асиметрія доступу до інформації на основі інсайдерських привілеїв 

провладної еліти, де ліберальні економічні інституції функціонують як 

симулякри.  

Подібні ситуації у перехідних економічних системах стали поштовхом 

для подальшого розвитку системного аналізу економічних трансформацій і 

було виявлено синергетичний характер процесів становлення економічного 

порядку. Так підійшли до розуміння ролі культури в економічному житті не 

лише як середовища екстерналій, що відтворює деструктивні патерни 

«залежності від шляху». На цьому етапі обмеження синергетичного мислення 

проявилися у тому, що неспостережуваність причинно-наслідкових зв’язків 

становлення інклюзивних інститутів, які відтворюють патерни економічної 

свободи, спонукало до висновків про спонтанний характер виникнення 

інклюзивних інститутів. Цей підхід домінує і сьогодні. Як взірець 

впровадження трактується лише англосаксонський варіант історії становлення 

інклюзивних інститутів. А це створює непереборні проблеми їх практичного 

впровадження в інституціональному полі постсоціалістичних перехідних 

економік. І чим далі на схід – тим складніше. Поволі приходить розуміння 

провідної ролі культури не лише як фактора екстерналій, а як єдиного 

будівельного матеріалу можливості інституціональної комплементарності 

економічних систем. Культура – це основна негентропійна сила відтворення 

соціально-економічних систем, передусім, через цілеспрямовану економічну 

діяльність, де амбіція наживи «булочника, м’ясника і пивовара» – лише 

локальний варіант поведінкового патерна в умовах гомеостазу економічної 

системи у режимі статичної ефективності.Негентропійний потенціал культури, 

що виступає когнітивним капіталом підвищення міри впорядкованості 

соціально-економічної системи суспільства, зосереджений не будь-де, а лише у 

вибірковій здатності фільтра індивідуальної свідомості розпаковувати 

спресовані сенси семантичного вакууму і продукувати тексти – інноваційні 

проекти розширених можливостей якісно примноженого буття. І лише 

національна культура є тим середовищем, де аксіологічний наратив коригує 
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праксеологічний патерн в інтегральному вимірі інституціональної 

комплементарності синергії економічних відносин, яку представники німецької 

історичної школи політекономії ще у ХІХ ст. визначали як «моральний капітал 

нації».  

«Істоти здатні обмінюватися інформацією лише в тих випадках, – 

наголошує В. Кирунчик, – коли переживання їхніх світів схожі. В іншому 

випадку комунікації виявляються беззмістовними, такими, що складаються з 

абстрактних форм» [259, с. 100], тобто поведінковими патернами виступають 

знесутніснені симулякри. Отож виходить, що умовою інституціональної 

комплементарності економічних систем виступає фактор когерентності 

існуючих у свідомості носіїв культури аксіологічних світонастанов з 

аксіологічним наративом розпакованого сенсу і новопосталого тексту у його 

праксеологічній придатності. І лише культурний континуум забезпечує подібну 

онтологічну релевантність інновації і традиції, де внаслідок процесу дифузії 

інновацій відбувається не лише спонтанний розвиток економіки на 

мікроринковому рівні «булочника, м’ясника і пивовара», а цілеспрямований 

макроекономічний розвиток усіх галузей національної економічної системи на 

основі ніцшеанського «капіталу духу і волі».  

М. Попович звертає увагу на одну принципову обставину становлення 

нооекономіки: «Інформаційний вимір не еквівалентний енергетичному, 

упорядкованість системи не виражається в затратах енергії. Інформація, на 

одержання якої необхідний мінімум енергетичних затрат, може бути вкрай 

важливою і принести колосальну економію енергії»[417, с. 808]. З 

інформаційної точки зору, наголошує М. Попович, здійснювана людиною 

робота, хоча й передбачає затрати енергії, мінімізовані з допомогою 

автоматизованих систем виробництва, є реалізацією не стільки енергії, скільки 

інформації – планів і розрахунків, свідомо поставлених цілей, тобто проекту, 

того, чого ще не існує матеріально, що пропонується до реалізації, і що існує 

«тільки за обріями сучасного в майбутньому… Продаються і купуються на 

перший погляд речі, але по-суті – проекти… Видається, ніби на ринку торгують 
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минулою, витраченою працею; насправді на ринку торгують майбутнім» [417, 

с. 809]. 

Проект – це інтелектуально-інноваційний продукт уможливлення 

вищого ступеня упорядкованості існуючого соціально-економічного порядку, 

де обумовлено нові сенси буття і лише там, де логіко-раціональним 

прагматичним розрахунком остаточно утверджено часову асиметрію 

примноженого буття (між минулим і майбутнім) шляхом інваріантних 

перетворень ресурсів у продукти, можна «підходити до аналізу смислу 

людської роботи з мірками енергетичних затрат»[417, с. 810]. Через те, робить 

висновок М. Попович: «Майбутня теорія вартості можлива тільки як теорія, 

побудована на засадах сучасних синергетичних та інформаційних уявлень» 

[417, с. 810].  

Буття світу у цінностях сотвореного для людини постає як інформація. 

М. Попович ставить питання так: «Чи є інформація властивістю самих речей і 

явищ навколишнього світу, чи її відкривають, – а чи інформація знаходиться в 

нас, і її створюють зусиллями волі й інтелекту?»[417, с. 810].З одного боку, 

довкілля несе інформацію, що підлягає «розпаковуванню», зокрема – 

«відкриттю» корисності речей, що стають придатними для вжитку. Проте з 

іншого – «чи створюємо ми інформацію? Ні, ми перетворюємо на інформацію» 

[417, с. 810] ті імпульси з безодні Всесвіту, які повертаються до нас знанням-

усвідомленням внаслідок попередньо поставлених нами Природі запитань про 

доцільність нашого існування. Кожен когнітарій є «вагітним до зачаття» 

(Платон) і здатний примножити буття лише тим образом світу (розпакованим 

сенсом у вигляді тексту), до якого мав унікальне покликання – імпліцитний 

імпульс «зрідненої праці» як неповторний вимір індивідуальної волі до життя. І 

лише така творчість породжує цінність. 

Саморефлексуюче оцінювання сенсу власного буття у режимі вищої 

доцільності притаманне ментальності ідеаційної культури. І лише такий тип 

свідомості являє собою фільтр сенсотворчості у вигляді особливого тексту – 

інноваційно-інформаційного продукту, у якому не лише пропонуються 
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можливості «пробивання стелі енерговидобутку» [364] для поліпшення умов 

життя, а у формі онтологічної новизни споживної вартості слова осягається 

вищий ступінь подолання суперечності між буттям і небуттям, тобто 

забезпечується не лише технологічний розвиток соціальної системи, а 

передусім духовний розвиток людини у її творчій самоактуалізації – «зрідненій 

праці» проростаючого у волі до безсмертя «гірчичного зерняти», на яке вже 

чекають жадаючі гніздитися «птиці небесні». 

 

3.3. Перспективи розвитку нооекономіки за умов формування 

нового типу соціокультурного розвитку 

Як ми вже попередньо наголошували, нооекономіка, як функціональний 

тип економічних систем, як ноосферна форма економічного порядку, постане 

внаслідок реалізації захисних функцій когнітивної оболонки ядра патернальної 

матриці домінуючої культури – і небачено-прогресуючий розвиток сучасної 

науки тому підтвердження. А оскільки трансформаційні процеси економічних 

систем протікають у біполярному просторі соціокультурної динаміки, то, 

зрозуміло, нооекономіка являтиме собою патернальний проект альтернативного 

до існуючого чуттєвого типу культури – ідеаційний. Діагностикою фазового 

переходу слугує міра нагромадження симулякрів у патернальних практиках, 

включаючи інноваційні впровадження. Не кожна інновація гарантовано 

примножує буття, бо не повною мірою емансипована нею робоча сила екзистує 

у напрямі холотропної свідомості, хоча завдяки технологіям світ став назагал 

тісним і відкритим. Аксіологія чуттєвого типу культурної ментальності 

стосується властивостей предметного світу як єдиної реальності. Цей тип 

ментальності не може поставити питання про онтологічний статус буття 

феноменального. Чуттєва екзистенція матеріального буття, яка трактує 

існування як сукупність точок-положень в ряду станів-моментів у часопросторі, 

подолання розмежованості, відокремленості одиничних точок буття зводить до 

кількісної одноподібності знеособленого існування в межах наративу maxutility. 

Проектування патернів буття для maxutility випливає з досвіду буттєвої 
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спільності не континуальної цілісності, а дискретних знань можливостей 

переваг в умовах світу як дефіциту.Проте для такого типу свідомості 

граничним дискретом залишається час – невідворотній параметр роз’єднаності 

станів буття.Через те оптимізм еволюціоністів –адептів лінійної парадигми 

історичного часу – сконцентрувався довкола ідеї постлюдини – 

ургоандроїдного сурогату ілюзії безсмертя. 

Інтелектуал-еволюціоніст чуттєвої культурної ментальності бачить світ 

як довкілля, що відображається у свідомості індивіда. Він, за визначенням Е. 

Баттерворса [30], «проживає життя ззовні всередину» – бачить зовнішні 

подразники і вибудовує поведінкові моделі праксеологічної активності. 

Сутнісно такі патернальні проекти прагматичні, раціональні; вони наративно 

утилітарні, де міра осягнутого комфорту обумовлюється максимізацією 

грошового вибору. Але ми вже знаємо, що гроші – це перший товар, котрий 

підлягає симулякрії – ентропійному уніщовленню свого сутнісного начала, що 

зумовлює безреферентне відтворення, а єдиним предметом екзистенції 

виступає страх смерті біологічного організму. Отож, питання стоїть так: 

купівельною силою якої грошової маси облаштовує зону комфорту свого 

існування екзистуючий суб’єкт чуттєвої культурної ментальності – 

персонального доходу, референтного жертві особистої затраченої праці, чи 

симулякра, отриманого інституціонально вибудуваною екстракцією ренти 

нетрудового доходу? У цьому питанні криється уся онтологія економічної 

справедливості, бо ще Д. Рікардо писав, що предмет політичної економії – це 

дослідження законів розподілу, тобто – це омега економічних процесів. 

Ця проблема залишається нерозв’язаною і мандрує в часі із 

індустріальної епохи у постіндустріальну. Капітал не завжди був кумулятивною 

функцією пуританської ощадливості, що примножує матеріальне буття, проте 

часто – результатом грабунку, і недаремно лідер економічного романтизму П. 

Ж. Прудон називав власність на капітал крадіжкою. Незаперечно, що 

самозростаючи у циклах виробництва, капітал насправді протистоїть ентропії 

часу. І нарощуючи динаміку самозростання завдяки інноваційним технологіям, 
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капітал зумовлює цивілізаційний розвиток у зростаючій вертикалі лінійного 

історичного часу від палеоантропа, капіталом якому служила рікардіанська 

палиця, до постлюдини, яка завдяки набутим надлюдським здібностям через 

використання нано-біо-технологій, за словами Ф. Ніцше, дивитиметься на 

людей так, як люди дивляться на мавп. Ці технології мають уможливити 

подолання дискретності часу – уможливити безсмертя постлюдей як 

ургомеханічних агрегатів.  

Аксіологічний наратив постлюдини зосереджений у парадигмальному 

проекті шостого технологічного укладу NВІС-конвергенції. Кожен 

технологічний уклад, як і кожен тип соціокультурної системи, має ядро своєї 

структури – сукупність базових технологій. Кожна економіка, наголошують К. 

Фрімен і Ф. Лука, – це, передусім, економіка знань[549, с. 173], бо кожному 

праксеологічному впровадженню передує когнітивний проект як і кожному 

поведінковому патерну визначеної економічної діяльності передує 

аксіологічний наратив референтного розуміння буття і цінності. Кожна 

історична епоха, стверджує Я. Морис, має «мислення, якого потребує» [364]. 

Сенс економічного розвитку полягає у кількісному збільшенні видобутку 

енергії, у «пробиванні стелі енерговидобутку і видиранні вгору Великим 

Енергетичним Ланцюгом» [364, с. 145]. Здобуток енергії – найважливіший 

кількісно, але «розгляд самої лише енергії надто простий і спотворює обриси 

історії» [364, с. 628]. «Найважче, – пише Я. Морис, – збагнути суть змін в 

інформаційних технологіях» [364, с. 592]. З одного боку, «рушіями історії є 

страх, лінощі та жадоба» [364, с. 470], з іншого – «зброя, мікроби і харч» [177]. 

Циклічний характер економічних процесів зумовлюється явищем «парадоксу 

розвитку», коли ті сили, які, на думку Я. Мориса, постали у результаті 

економіко-інноваційних зрушень, його ж і гальмують [364, с. 560]. І хоча 

«занепад передбачити неможливо» [364, с. 563], сама можливість альтернативи 

у виборі може зумовлювати світоглядні відмінності, «новий спосіб бачення 

світу, що його можна назвати осьовим мисленням» [364, с. 563]. Занепад 

справді не можна передбачити, але його можна передбачувати тією мірою, 
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якою економіка, за визначенням Н. Ферґюсона, «диктує спрощення» [540, с. 

285]: «економічна система, задумана як пропозиція нескінченного вибору для 

індивіда, завершується однаковим людством» [540, с. 264] – кількісно 

уподібненими maxutility. 

Культура Заходу створила особливі продукти – інституції – 

формалізовані набори норм, що сприяють адаптаційній поведінці. Проте ці 

інституції, як культурні патерни, мали одну особливість – вони несли у собі 

потенціал інклюзивності, інсайдерську ідею «нових комбінацій» – і сприяли 

впровадженню цієї ідеї в економічне життя західного суспільства.Таким чином 

формувався ментальний простір альтернативного характеру поля точок сили, 

що забезпечував «рекурентне виникнення й поширення кластера інновацій, які 

забезпечують чітко окреслений потенціал великих прибутків, оснований на 

підтвердженій технічній перевазі над попередніми способами виробництва» 

[549, с. 419]. Це були втілені в інституціях поведінкові патерни культурної 

ментальності, які забезпечували кумулятивні кола дифузії інновацій та 

синергетичне зростання матеріального добробуту соціумів Заходу, через що 

«Захід панує натепер» [364]. 

У культурі Заходу (а в економічній культурі це знаходить практичний 

вияв і є антропогенним ресурсом розвитку) як аксіологічний наратив ще з 

античних часів поширена соціоноративна цінність «можливості незгоди» [286], 

котра пояснює не лише принцип толерантності, а формує особливий вимір 

культурної ідентичності, згідно з яким «те, ким я є насправді, – це не факт, який 

я констатую, а мірило моїх оцінок» [286, с. 333]. Ш. Айзенштадт, К. Менке та 

ін. витоки цього культурного наративу західної людини шукають у Софокловій 

Антигоні, яка першою заявила про «власний закон, свого Зевса» [286, с. 321], 

тобто, право бути іншим, мати можливість утверджувати свою правоту у 

публічному дискурсі у межах простору єдиної культурної ідентичності – це 

висхідна точка мультиінтелектуальної колегіальності, де цілі визначаються 

когерентно-узгодженими рішеннями кожного індивідуального учасника, 

внаслідок чого мета усіх випливає з мети кожного.У цьому полягає унікальний 
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здобуток західної культури, передусім – цінності свободи. Справа в тому, що 

для тієї ж Антигони свобода – це не лише «дати самій собі свій закон» [286, с. 

322], часто альтернативний до звичаїв громади, а «встановлення для себе 

закону та його дотримання у своїх воліннях і діях» [286, с. 322].К. Менке 

називає таку культурну цінність «ідеалом реалізації прекрасного покликання» 

[286, с. 322], яка у підсумку уможливила толерантність місця у конвенційному 

континуумі західної етики для шумпетерівського інсайдера «нових 

комбінацій». І якщо наратив подібної цінності постав ще десь у якійсь культурі 

як інституціональний ресурс економіки, то, передусім, завдяки впливу Заходу, 

де свобода – це гарантоване право бути іншим, а ідентичність – це толерована 

можливість на незгоду заради вищого соціального добра. 

Однак, за законами діалектики, цей наратив породив свою антитезу: 

«ідеал радикально індивідуалізованого, автентично самоздійсненого способу 

життя» [286, с. 326] породив культуру індивідуалістського гедонізму, що 

виявляється у сучасному економічному наративі активного сукупного попиту 

суспільства масового споживання, де атрофія рефлексивності, згідно з думкою 

З. Баумана [32], розширює межі споживання поза межі природних потреб, що 

має слугувати вагомим показником «кінця історії» – подолання через 

споживання дискрету часу, а для чуттєвої ментальності – у буквальному сенсі, 

як тілесне безсмертя. Очікування довершеного типу такого економічного 

порядку покладаються на футуросинергетичний парадигмальний проект 

пасивно-чуттєвої культури – NВІС-техноконвергенцію, а оскільки ядро 

технологічного укладу виступає медіатором патернальних практик ядра 

домінуючої культури, то герменевтичним концептомшостого технологічного 

укладу виступає концепція Постлюдини.На думку В. Ільїна [224] постлюдина – 

це образ нової ідентичності, у яку увійдуть «інтелектуальні працівники, мислячі 

індивіди, які зможуть  «вписуватися» у більш могутні надособистісні системи 

штучного розуму» [224, с. 527]. Постлюдина являтиме собою синкретичний 

агрегат людини, техніки та економіки, символом якої будуть надсимволічні 

електронні гроші.  Відколи техніка почала заміщувати не лише фізичну, а й 
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розумову силу людини [109, с. 518], процес цивілізації почали визначати 

технологічними укладами. Сучасність являє собою п’ятий технологічний уклад, 

а на горизонті інтелектуальна уява футуристів вимальовує шостий. У вигляді 

таблиці, укладеної вітчизняними дослідниками М. Кизимом та І. Матюшенком 

[255, с. 25-28], продемонструємо основні характеристики техногенних хвиль 

економічного розвитку цивілізації. 

Впровадження технологічних інновацій покликане поліпшити умови 

людського існування. Сукупність базисних технологій становить собою ядро 

відповідного технологічного укладу.Ядром шостого технологічного укладу 

вважається синтез чотирьох науково-технологічних напрямків: N – 

нанотехнологій; В – біотехнологій; І – інформаційно-комунікаційних  

технологій; С – когнітивних наук. 

Це ядро сформують: наноматеріали, наноелектроніка, нанофотоніка, 

скануюча нанотехніка, нанометрологія,  наносистемна техніка, генна інженерія, 

кліткові біотехнології, інформаційно-комунікаційні технології, штучний 

інтелект. Носійними галузями будуть:  авіабудування і ракетно-космічний 

комплекс; електроніка, електротехніка і приладобудування; інформаційно-

комунікаційна галузь; освіта; атомна промисловість; ядерна і термоядерна 

енергетика; альтернативна і воднева енергетика; суднобудування, 

автомобілебудування і верстатобудування; хімічно-металургійний комплекс; 

продовольчий комплекс [255, с. 24]. Сутність даного типу техноконвергенції 

полягає в тому, щоб з допомогою технологічних рішень забезпечити процеси 

керованого відтворення систем живої природи і становлення 

біоробототехнічних систем. Поява розвинених нанотехнологій (розробка 

систем на атомному, молекулярному та нанометричному рівнях) уможливить 

створення надпотужних комп’ютерів, здатних моделювати мозок людини та 

створювати гібридні антропоморфні технічні системи біонічного типу. 

Синергетичний ефект від NВІС-конвергенції полягатиме у наступному: 

нано (N) – це новий підхід до персоналізованого конструювання матеріалів 

шляхом атомно-молекулярного конструювання; біо (В) – дозволить ввести у 
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Таблиця 3.1.      

Періодизація основних хвиль інноваційного розвитку за М. 
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Продовження табл. 3.1. 
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Джерело: [255, с. 25-28]. 

 

конструювання неорганічних матеріалів біологічну частину і таким чином 

одержати гібридні матеріали; інформаційні технології (І) – нададуть 

можливість у такий гібридний матеріал або систему вживити інтегральну схему 

і отриматипринципово нову інтелектуальну систему; когнітивні технології (С) – 
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засновані на вивченні свідомості, пізнання, розумового процесу, поведінки  

живих істот і людини передусім, як з нейрофізіологічної і молекулярної точок 

зору, так і за допомогою гуманітарних підходів. Конвергенція цих технологій з 

іншими (N, В, І) надасть можливість, ґрунтуючись на вивченні функцій мозку, 

механізмах свідомості, поведінки живих істот, розробляти алгоритми, які 

фактично і будуть «одушевляти» створювані ними системи за допомогою 

надання їм подоби розумових функцій [255, с. 52]. Емерджентною властивістю 

NВІС-конвергенції буде «розвиток  гуманоїдних роботів і надання їм штучного 

інтелекту та стираннямеж між людиною і роботом, зникнення різниці між 

живим і неживим» [255, с. 12] та поява антропоморфних біокіборгів, наділених 

можливістю безсмертя. Еру шостого технологічного укладу «останній 

неоконсервативний хрестоносець» П. Б’юкенен [83] ототожнює із цивілізацією 

«великих мавп» – квазінадлюдей, які після Четвертої Світової війни 

започаткують постлюдську історію.П. Б’юкенен пише: «Розшифрування 

генома, біопластичні операції і методи генної інженерії вже найближчим часом 

уможливлять появу такого типу людей, які будуть наділені нелюдськими 

властивостями. Це будуть можливості бачити у темряві та чути в 

ультразвуковому діапазоні, швидко регенерувати пошкодження… і 

модифіковувати у потрібних параметрах форму тіла, користуючись 

вживленими чіпами, зчитувати радіосигнали… управляти електронною 

апаратурою. Зв'язок із комп’ютерними системами буде здійснюватися 

безпосередньо на рівні мозку… Фактично такі люди вже не будуть людьми. 

Фактично вони стануть люденами – новими розумними істотами, що з’явились 

на Землі… Переможуть ті, кого ще нема» [83, с. 441].   

Таким чином, шостий технологічний уклад нооекономіки практично 

реалізує ідею безсмертя – тривалість буття в часі, де кінець невизначено довго 

відтерміновано настільки, що смертність для ментальності перестає бути 

ознакою екзистенції, а це, за визначенням Г. Арендт [9], – критерій занепаду 

культури, що посилює тезу О. Шпенґлера про принциповий антагонізм 
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культури та цивілізації (але культури, наголошуємо, чуттєвої за суттю, та 

витвореної нею матеріальної техногенної цивілізації). 

Словами Я. Мориса скажемо так: соціально-економічний розвиток – це 

збільшення обсягів енерговидобутку на основі нового мислення нової епохи. 

Нове мислення зумовлює діяльність інноваційно-альтернативного 

проектування інсайдера «нових комбінацій», реалізація якого у просторі 

патернальних практик зрушує економічну систему із стану статичної у стан 

динамічної ефективності функціонування. Нове мислення «нових комбінацій» в 

інституціонально-патернальному проектуванні кластерне структурно, 

кумулятивне функціонально та синергетичне процесуально. Логіка проста і 

зрозуміла: інноваційно-альтернативний проект інсайдера «нових комбінацій», 

після інституціональної включеності «ефора ринку», формує енергетичний 

потенціал «нової купівельної спроможності», яка трансформується у 

«радикальні базисні технології», – ядро нового технологічного укладу – 

спочатку формує кластер дифузії інновацій у декількох секторах економічної 

системи (передусім там, де ризики «творчих деструкцій» не загрожують 

стабільності джерел ренти для тих, хто наділений ресурсом влади у суспільстві, 

або величина очікуваної прибутковості настільки суттєва, що перетворює 

поведінку шумпетерівського «ефора ринку» у Марксове «оживлене 

чудовисько»), а потім кумулятивно втягуються усі сектори національного 

господарства, внаслідок чого, з одного боку, відбувається синергія зростання 

добробуту суспільства загалом, а з іншого – вирівнювання норми прибутку до 

режиму нового гомеостазу у сфері виробничих відносин. «Органічну будову 

капіталу» від загрози з боку гіпотетично-прогнозованої К. Марксом «резервної 

армії праці» врятував особливий «зиґзаґ історії»: мілітарні руїни після світових 

воєн виступили апробаційним полігоном не лише інноваційно-технологічних, а 

й інноваційно-інституціональних впроваджень. Тенденція інституціональних 

змін зміщувалася із наративістського континууму економічних «табу» 

(обмежувальних норм і правил економічної поведінки, які виявляли свою 

нееластичність та неефективність в умовах соціально-економічних флуктуацій) 
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у сферу соціальної включеності, що розширило поле можливостей, передусім, 

для інтелектуального капіталу, внаслідок чого протягом життя практично 

одного покоління класичний фабричний пролетаріат був заміщений 

прекаріатом – особливим ґатунком робочої сили, споживною вартістю якої 

виступають нові знання про «нові комбінації». Попит на цей тип робочої сили 

засвідчує про становлення якісно нового класу постіндустріального 

суспільства, який послідовно набуватиме статусу меритократії, – когнітаріату. 

Але технологічні уклади виникають і функціонують у культурних 

континуумах, що зумовлює специфіку протікання економічних процесів, 

інституціональні колізії акомплементарності та екстернальні відхилення в 

унітаристсько-дивеловпменталістських підходах до аналізу проблем 

економічного розвитку, що часто не враховується економістами-теоретиками, 

де культура – лише одна із екстерналій, а не контекст і середовище.Усі 

попередні технологічні уклади чуттєвої культури містили проекти досконалої 

істоти із надлюдськими здібностями, яка долає дискретність існуючих умов 

суспільно-економічної дійсності, тобто, розриває культурний патерн. 

Французькі просвітителі та англійські утилітаристи, під впливом досвіду 

вражень від етнокультурної мозаїки Великих географічних відкриттів та в 

унісон із тенденціями становлення  колоніальних систем, говорили про 

вихованого, ерудованого європейця – носія культури нормативного стандарту, 

який наділений ургічним знанням поєднувати елементи природи і рухати 

прогрес на основі технологічних винаходів (найтиповішим прикладом виступав 

літературний персонаж Д. Дефо, який перетворює хаос безлюдного острова в 

ургійний космос). Ургія – це світогляд механіко-інструментального освоєння 

буття штучними інструментами; виготовлення світу виготовленим знаряддям 

для підвищення побутового комфорту. Примноження буття внаслідок ургійної 

діяльності суто утилітарне. Оскільки культура Заходу виросла на ґрунті 

естетичної реанімації культури Античності, то ургічні наративи праксеології у 

культурному континуумі Заходу мають свою причинну логіку історичного 

становлення домінуючих типів ментальності чуттєвої культури (а Античність – 
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це попередній етап домінування чуттєвої культури, а отже – для сучасного 

Заходу – це джерело цінностей та атракцій). І ця причинна логіка має 

тріалектичну структуру патернальних актуалізацій у ментальності, про що 

наголошував Г. Гачев: у розумінні античних греків, зокрема у твердженні 

Аристотеля, субстанція речей і світу – це абсолютна потенція, можливість 

усього мислимого, що можна уявити у формі, зокрема образі, як ейдосі; буття 

актуалізованого як дискрет ейдоса протікає у континуумі між причинністю і 

доцільністю, що визначає у когнітивному акті суб’єкта пізнання важливість як 

знання про минуле (причинність), так і визначеність майбутнього (доцільність). 

Ці наративи у просторі європейської культури, на думку Г. Гачева [124, с. 151], 

розподілилися між світоустановками ментальності німців, французів та 

англійців. Г. Гачев наголошує, що для німецького Логоса питання буття – це 

визначеність причини, походження, минулого; для французького Логоса 

питання буття зосереджується на цілях, покликанні, тобто, на майбутньому, і 

саме тому французькі вчені стали першими теоретиками парадигми прогресу 

(Вольтер, Руссо, Кондорсе, Ламарк та ін.). Німецький Логос, котрий бере за 

точку відліку буття від походження, акцентує увагу на необхідності, на апеляції 

до морального обов’язку (А. Шопенґавр, Ф. Ніцше, Ф. Ліст, В. Зомбарт, М. 

Вебер, О. Шпенґлер та ін.). Проте англійський Логос бачить не просто 

можливості (як греки) чи необхідність (як німці), а ймовірності. На відміну від 

необхідності, де ургія німецької вогнеземлі, за М. Гайдеґґером, через «біль 

з’єднання розриву забезпечує проникненність світу і речі у їх існування» [114, 

с. 32], підпорядковуючи волю більшою мірою обов’язку, а не свободі, то 

англійська ймовірність, включаючи випадковість, апріорно висуває ідею 

можливості альтернативи як колегіально прийнятної цінності у праксеологічній 

діяльності. А ургічна спрямованість праксеології не лише на зовнішній світ, а й 

на себе – джентрі-джентельмена, оформлюється в англійський культурний 

архетип «самозробленої» людини [124, с. 155]. Це пояснює той історичний 

факт, чому саме англійці стали ініціаторами практичного застосування цінності 

свободи у приватних справах індивіда – економічного (а не політичного як у 
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французів) лібералізму. Англійський ментальний патерн self-

mademan(самозроблена людина), примандрувавши з британськими колоністами 

у Новий світ, еволюціонував у self-madeworld – самозроблений світ 

самозробленою людиною, де успіх від виграшу (а не перемога з допомогою 

орт-нотунґа тевтона, як у німців) є критерієм оцінки самої людини, а отже – 

перспектив її добробуту. У сучасній Північній Америці остаточно оформився 

експортований колоністами з Європи ургічний патерн чуттєвої культурної 

ментальності сучасної Західної людини.  

У цьому патерні, – чуттєво-аксіологічному та ургопраксеологічному, – 

інтеграція інтелекту і накопичення пам’яті про можливості поліпшення умов 

існування людини чуттєвого типу культурної ментальності дійшли до такої 

міри визначального впливу соціального чинника на геобіотичне середовище, 

що декларована В. Вернадським ідея ноосфери не те, що може стати втіленою 

метою розвитку цивілізації, лицем сучасної епохи, а засобом становлення ще 

вищого етапу планетарного розвитку – соціосфери. М. Голубець пише: «Якщо 

виробнича діяльність людства вийшла за межі біосфери і стала визначальною 

геологічною силою на планеті, а людський інтелект і практична робота 

проникають у системи всіх форм руху і ступенів організації, то з’ясувати цей 

феномен лише біологічними методами чи за допомогою ноосферологічної 

концепції неможливо»[154, с. 32]. Вчені правильно визначають джерело загроз, 

але в силу домінування в науці когнітивних стандартів чуттєвого типу 

культурної ментальності, у колі окреслених проблем не буде видно виходу із 

становища: «Біосфера так само, як і всі інші живі системи, є неентропійною. 

Соціосфера також характеризується ознакою неентропійності, але це 

досягається іншими способами, передовсім, шляхом використання вільної 

енергії біосфери, накопиченої в біогенних покладах літосфери, нагромадженої 

живими організмами внаслідок фотосинтезу, засвоєної енергії гетеротрофами в 

процесі харчування, а також штучного виробництва енергії (використання 

енергії сонця, вітру, води, радіоактивного розпаду та ін.). Це означає, що 

розвиток соціосфери весь час супроводжувався і тепер супроводжується 
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поступовою втратою організованості, знецінюванням енергії й екологічного 

потенціалу біосфери, що  повинно особливо хвилювати суспільний розум як 

кібернетичний регулятор процесів у соціосфері» [154, с. 33]. Сам В. 

Вернадський наголошував, що «усе людство становить мізерну масу речовини 

планети. Могутність його пов’язана не з його матерією, а з його розумом і 

організованою цим розумом працею» [95, с. 179]. В. Вернадський вважав 

ноосферу останньою стадією еволюції біосфери [95, с. 482], що 

характеризується «оживленням матерії та олюдненням життя» [95, с. 385]. 

Сучасні ж вчені під терміном «ноосфера» розуміють «просто сферу розуму без 

розкриття її суті,… штучно створену і керовану людиною біосферу 

майбутнього» [154, с. 18], а судячи із перспектив біо-нано-техноманіпуляцій із 

штучним інтелектом і косною речовиною над біологічним організмом для 

осягнення мнимого псевдобезсмертя – квазібіосферу. Принцип раціональності, 

що лежить в основі розумової діяльності людини, випливає з 

індивідуалістського наративу maxutility за рахунок, передусім, ресурсів 

біосфери, що імплікує деструкцію у репродуктивну сферу останньої.У цьому 

випадку раціональність людини (ноосфера) і раціональність природи (біосфера) 

можуть становити суперечність, що відображається сучасними проблемами 

екологічного характеру. З цієї причини слід утворити планетарну надсистему, у 

якій біонічне та інтелектуальне були б урівноважені – соціосферу. Але ж В. 

Вернадський писав, що оскільки думка не є формою енергії, то становлення 

ноосфери немислиме без попередньої відповіді наукою на запитання: як 

нематеріальна думка змінює матеріальні процеси [95, с. 481], тобто, який 

метафізичний фактор зумовлює вибірковість фільтра свідомості у процесах 

розпаковування одних спресованих сенсів семантичного вакууму з метою 

створення текстів – інноваційних знань, та ігнорування інших сенсів на шкалі 

лінійного континууму ущільненої ймовірності актуалізації буття. Вчені 

правильно ставлять запитання: якщо генетична пам'ять біосфери містить 

інформацію, що стосується існування (передусім виживання) живих систем, то 

має існувати пам'ять ноосфери, у якій прогрес людства не був би загрозою 
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існування біосфери, без якої життя апріорі немислиме? Але далі руху нема. 

Вчених мабуть зупинило те, що тоді слід буде визнати наявність холономного 

джерела усіх процесів ноосферизації, а звідти – один крок до есенціалізму, у 

якому матеріалістична наука вбачає свій кінець. 

Вчені розуміють, що синергетичний технологічно-інноваційний 

прогресшостого технологічного укладу можливий як наслідок конвергенції 

передусім сучасної науки, але це злиття, ця інтеграція знання про розширені 

можливості суспільно-економічного розвитку, неможливе без розуміння 

єдності матеріального світу, відображеного у свідомості як єдина цілісна та 

нерозчленована у суперечностях картина світу. Тобто, умовою 

техноконвергенції є холономний стан свідомості – розуміння зв’язку усього з 

усім у просторі і часі.Тенденції холотропної конвергенції у науковій сфері у 

напрямі становлення шостого NВІС-укладу характеризуються такими 

ознаками: а) переходом до нанорозміру та зміною парадигми розвитку від 

аналізу до синтезу; б) зближенням і взаємопроникненням неорганічної матерії 

та органічного світу живої природи; в) міждисциплінарним підходом замість 

вузької спеціалізації; г) поверненням до єдиної цілісної картини світу [255, с. 

32]. Якщо дивитися на послідовність цих пунктів, як і на послідовність букв 

абревіатури NВІС, то пріоритетним і визначальним напрямком розвитку, 

середовищем біфуркаційного прориву та концептом обґрунтування мети даного 

патерна інноваційного розвитку виступають нанотехнології – маніпулювання 

речовиною на атомно-молекулярному рівні для одержання об’єктів з якісно 

новим хімічними, фізичними та біологічними властивостями для їх інтеграції у 

системи більшого масштабу та підвищення їх експлуатаційних характеристик 

[255, с. 70]. Як видно із визначення, мета нанотехнологій не є метою 

впровадження парадигми, бо слугує засобом вищої мети – інтеграції 

наноматеріалів у системи більшого масштабу, тобто у живі органічні системи. 

Оскільки на мікрорівні різниця між живим і неживим, на думку вчених, 

неочевидна, то з допомогою нанотехнологій можливо управляти біологічними 

процесами на атомно-молекулярному рівні [255, с. 37]. Це дозволить 
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вживлювати мікротранзистори в біологічні організми, збільшувати термін 

експлуатації тканин людського організму, створювати штучні еритроцити і 

лейкоцити, модифіковувати білкові молекули та штучно синтезувати білки, 

розвивати генну інженерію та вирішувати проблеми збереження біорозмаїття за 

рахунок відтворення ДНК будь-якої істоти, вирішувати проблеми бідності за 

рахунок вирощування генно-модифікованих продуктівта синтетичних 

продуктів харчування, розв’язувати екологічні проблеми утилізації відходів 

світової економіки шляхом каскадних технологій моделі «Синьої Економіки» 

[406] тощо. Синтез нано- і біотехнологій призведе до «створення гібридних 

антропоморфних технічних систем біонічного типу» [255, с. 40] для прийняття 

технологічних рішень у сфері живої природи (ніби якісь деміурги нової 

штучної оболонки біосфери). Зокрема, з допомогою нанотехнологій можна 

буде створювати більш потужні комунікаційні пристрої для моделювання 

мозку людини.  

Тобто, наступним кроком техноконвергенції буде синтез нано-

біотехнологій з інформаційними системами, внаслідок чого прогнозується: а) 

зв'язок людського мозку з надпотужними комп’ютерами через мікрочіпи; б) 

розробка наноагрегатів, здатних самостійно приймати рішення; в) моделювання 

процесів згортання білків; г) цілеспрямоване моделювання живих організмів – 

від генетичного коду до еволюції популяції та біомутацій [255, с. 43].  

Останньою у списку техноконвергенції залишається когнітивістика – 

наука про природу людського розуму. Синтез нано-біо-інфо- із 

когнітехнологіями дозволить: а) поширення екзокортексу – доповнення 

зовнішньої кори головного мозку вживленими мікросхемами для підсилення 

роботи інтелекту у пошуку і обробці інформації, організації практичної 

діяльності, футуросинергетичному сприянні творчого мислення тощо; б) 

розвиток аплоадінґу – перенесення якостей людської психіки на штучний носій 

для точної симуляції як фізичного світу, так і поглиблення віртуальної 

реальності; в) розвиток нейросиліконових інтерфейсів – об’єднання нервових 

клітин з електронними пристроями і розширення можливостей кіборгізації 
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властивостей людського організму, наприклад у здатності терпіти біль чи 

генерувати рани тощо; г) під’єднання мозку людини, персонального 

комп’ютера, глобальних комунікаційних мереж у єдину цифрову мережу 

нового покоління і створення єдиної глобальної системи колективного розуму 

[255, с. 46] – ноосфери, населеної постлюдьми.  

Оскільки рівень мислення визначає спосіб дії, то найкращий спосіб мати 

передбачуване та кероване майбутнє – це контролювати фільтри виходу 

ментальної енергії [422,с. 302], передусім, через культуру мімезису, коли всі 

імітують усіх у лабіринтах архітектури вибору, і при цьому ніхто не питає: а 

хто є Великим Архітектором лабіринту, де цей Деміург? На думку Г. 

Почепцова, механістична парадигма вбачає причини змін у зовнішніх факторах 

[422, с. 245], зосереджує на них увагу (а отже, енергію –волю до життя: саме 

такого, а не іншого життя) і з допомогою субкультурних засобів впливу 

посилає месиджі поведінкових патернів, що формують персональні уподобання 

в умовах невизначеності вибору та невдоволення існуючим станом дійсності. 

Завдання полягає у виробленні алгоритмів ідентичних поглядів на 

індивідуальні потреби, а для цього треба формувати комунікаційні потоки, які 

можна обговорювати, щоб потім виконувати узгоджено-колегіально як звичні 

поведінкові патерни. 

Мультиінтелектуальну ідентичність формують наративи – структуровані 

символічні сюжети соціально-економічного порядку, які слугують шкалою 

оцінок праксеологічної дійсності, зумовлюючи передбачуваний вибір. Однією 

із технологій творення інституціонального соціально-економічного простору 

мультиінтелктуальної ідентичності слугує «винайдення традиції» [152] – 

легітимізації поведінкового патерна довільно інтерпретованим вибірковим 

історичним фактом (і при цьому сама історичність факту сумнівна). Але 

головне – досягнуто результат: зосереджено і сфокусовано увагу, а отже 

інформаційне повідомлення стає ресурсом управління, комунікаційний акт у 

напрямі вибору ідей, а отже – програми дій, стає передбачуваним, 

прогнозованим, регульованим, керованим. Про вільний вибір вже не йдеться, 
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бо кожен (крім «архітектора») трактує чужу мету як власну, не підозрюючи про 

своє онтологічне невігластво. Усвідомлення подібних тенденцій розвитку 

когнітивних систем породило доволі скептичні настрої серед ряду дослідників 

постіндустріального суспільства. Так, К. Мей констатує, що «нові технології не 

вказують на радикальні зміни у виробничих відносинах чи у відносинах 

власності» [335, с. 53]. «Технології можуть змінюватися, – наголошує він, – не 

впливаючи при цьому на економічну систему суспільства» [335, с. 52]. Тобто, 

актуальною залишається перспектива суперечності між когнітивним 

характером продуктивних сил та капіталістичним характером виробничих 

відносин. Капіталіст легітимно існує за рахунок дивідендів шляхом відтворення 

і нагромадження капіталу. Але якщо капітал можна накопичувати, то працю – 

ні. Когнітивна діяльність, а отже інформаційні технології, набувають споживної 

вартості тоді, коли розум спрямовується на якісну трансформацію речей, 

передусім – у мовленні, новій інтерпретації сенсів можливостей примноження 

буття, які можуть стати прибутками. Тому для капіталіста життєво необхідною 

стає  така інституціоналізована можливість, яка давала б йому змогу 

перетворити інтелект у його законну приватну власність. Проблема полягає в 

тому, що знання невідчужуване, а потреба у власності інтелекту – умова 

капіталістичної діяльності на ринку постіндустріальних технологій. У цьому 

напрямку капіталістові сприяє міф про «кінець праці»: якщо комп’ютер і 

автомат в якості капіталу збережуть нішу ринкового попиту на працю у сфері 

виробництва знань, то це буде лише попит на суто творчу працю, цінність якої 

полягатиме лише у першій трансакції інноваційного продукту (адже подальші 

акти відтворення вже здійснюватиме машина), що зробить працю вкрай 

фрагментарною та неймовірно посилить конкурентну боротьбу на ринку 

трудових ресурсів. У цьому контексті розвиток інтелектуальних анклавів у 

третьому світі типу Бангалору виглядатиме вже не просто формою 

когнітивного аутсорзинґу у стратегії міграції капіталу, а фактом загострення 

конкурентної боротьби за дешевий «білий комірець» у нееластичному 

інституціональному полі капіталістичних виробничих відносин. Формується 
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особливий різновид економічної залежності, досвіду якого цивілізація ще не 

знала. Якщо рабовласницький, феодальний та капіталістичний індустріальний 

лад експлуатував фізичну працю, то постіндустріальний капіталізм виявляє 

попит на таку інтелектуально-творчу працю, споживною вартістю якої є 

мистецтво виробництва вражень, де «екодифузія індивідуальних станів» [335, с. 

47] на «постійно зростаючому ринку переживань» [335, с. 51] слугує основним 

джерелом прибутковості в умовах, коли техногенне винахідництво невпинно 

просуває матеріальне виробництво у режим нульових граничних витрат. Х.-Д. 

Кюблер стверджує, що з боку бізнесу існує попит на «культуру, тривіальність і 

напруження» [292, с. 51], а основним ресурсом виробництва вражень на ринку 

переживань виступає «культурний капітал» – когнітивна компетенція 

виробництва наративів нових якостей людського характеру. На відміну від 

пролетаря індустріальної доби, «вільний фахівець» перетвориться у 

фаустівського «продавця душі» [292, с.82] через непостійність місця роботи, 

вузьку нішу попиту на послуги, відсутність будь-яких гарантій та 

нестабільність зарплати. 

Але ця інституціональна екстерналія невизначеності виробничих 

відносин інформаційної економіки має й інший бік: проголошується «тріумф 

творчості нової економіки» [335, с. 62], де економічна ефективність засобів 

виробництва залежить виключно від сили інтелекту робітника, а процес творчої 

праці не терпить регламентації з боку зовнішнього керівного чинника. «Тріумф 

творчості», на думку Е. Тоффлера [522], радикально змінює «ландшафт часу» 

сучасної економіки: оскільки вартість праці все більше залежить від вкладеного 

в неї знання, то робочий час набуває все більше «асинхронного ритму» [522, с. 

89], що є відображенням загальної тенденції персоніфікації часу: перехід від 

колективних до індивідуальних продуктів та ринків [522, с. 88]. «Вільний 

митець» трактує пунктуальність та регламент робочого часу як загрозу 

креативності, а отже – як фактор зниження потенціалу робочої сили у процесі 

виробництва інноваційних вражень для розширення ринку переживань та 

доходу від застосування культурного капіталу. Але асинхронізація у підсумку 



197 
 

лише підвищує невизначеність, стрес, втому та апатію, що загрожує якості 

відтворення потенціалу робочої сили вільних агентів когнітивної економіки. 

Чуттєві нарації у контенті пропозиції вражень стають все більш вульгарними, 

все більш апелюючи не до сенсів, а до інстинктів; все більше результатами 

виробництва стають симулякри. 

На цей, ще погано усвідомлюваний та висвітлюваний виклик, який може 

в майбутньому поставити штучне безсмертя постлюдини в абсурдність 

безцільного існування ментально знеціненої істоти,вказує М. Кастельс. ІТ-

інсайдери комп’ютерних технологій, використовуючи «силу інтелекту як засіб 

одержання прибутку» та «трансформуючи технологічне ноу-хау та комерційну 

мрію у фінансову цінність» [248, с. 55] і культурою праці трудоголіка 

заробляючи гроші «у неймовірних кількостях» [248, с. 56], створюють 

майбутнє і продають його, що дає ілюзію влади над часом. Але ціною такого 

«безсмертя», – здатністю творити майбутнє і продавати його як товар, – є 

замаскована під індивідуальну свободу самотність, адже усі стосунки носять 

інструментальний характер мінового порядку. М. Кастельс пише: 

«Індивідуалізм – це правило, і тому залишені на одинці з собою, підприємці 

використовують додаткову дозу адреналіну для підвищення внутрішнього 

стимулу до творчої руйнації, що в результаті спричинює руйнівне творіння. 

Тобто, створення багатства у вигляді грошей та технологій, яке розкошує на 

руїнах суспільного та особистого життя, що стали поживним матеріалом для 

цього процесу. 

Підприємництво як важливий вияв Інтернет-культури приходить із 

новим поворотом історії: воно створює гроші з ідей і веде бізнес не за рахунок 

грошей, роблячи й капітал, і матеріальне виробництво залежним від влади 

розуму. Інтернет-підприємці є радше творцями, а не бізнесменами, вони ближчі 

до культури митців, а не до традиційної корпоративної культури. Однак, їхнє 

мистецтво є одномірним, вони тікають від суспільства, бо основою їх 

добробуту є технології, і вони моляться грошам, причому їхній зворотний 

зв'язок з реальним світом дедалі більше обмежується. Та й навіщо, зрештою, 
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звертати увагу на світ, якщо вони відтворюють його у власній уяві? Інтернет-

підприємці є одночасно й художниками, і пророками, і ще вони дуже жадібні, 

бо за своїм технологічним молодецтвом приховують соціальний аутизм» [248, 

с. 58]. 

Р. Ґенон [137] наголошував, що динаміка будь-якого циклу соціально-

економічної дійсності протікає між двома полюсами буття: сутнісним і 

субстанціональним. Наближення до субстанціонального полюса 

супроводжується вичерпанням потенціалів можливих актуалізацій та їх 

уніфікацією у кількісній одноподібності. Шостий технологічний уклад має 

стати обскураційною фазою циклу чуттєвої культури, у якому біокіборги-

постандроїди, наділені потенціалом безсмертя завдяки наноманіпуляціям із 

живою і неживою речовиною, вичерпають потенціал аксіологічного 

обґрунтування актуалізації мислимих модальностей ургопраксеологічної 

дійсності. NВІС-техноконвергенція настільки вдосконалить економічне 

середовище соціального буття та емансипує економічну необхідність живої 

праці, що, опинившись наодинці із самим собою, ургопостандроїд не зможе 

задовільно пояснити доцільність свого існування у світі наративами чуттєвої 

культури, адже колекція ментальних атракцій на ринку вражень (як і 

урготехнології у режимі нульових граничних витрат) може дійти до межі 

нульової граничної корисності, де воля до життя як воля до смерті 

самообезсмертненого створіння стане єдиним ціннісним наративом та 

предметом екзистенції буття – кінцем втоми обезсутнісненого існування. Р. 

Ґенон писав: «Хід проявлення як такий від початку до кінця – це завжди 

спуск… Хід проявленого світу до свого субстанціонального полюса 

закінчується врешті-решт «поверненням», яке проводиться миттєвим 

«преображенням» у сутнісному полюсі» [137, с. 173]. Хаос – це 

субстанціональна основа кожної актуалізації в її абсолютній потенціальності 

кількісної одноманітності. Натомість сутнісний полюс являє собою онтологічну 

єдність якісної атрибутивності буття, де кожне існування, будучи проявленим, 

зазнає наростаючих обмежень умов свого буття у нисхідній траєкторії циклу. І 
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хоча сенс еволюції, що полягає у множинній актуалізації усього потенціалу 

сутнісних атрибутів певного буття, іде у напрямку від простого до складного, 

сутнісний зародок усього покликаного до існування являє собою максимальну 

якісну складність можливого як дійсного, тому найменше кількісно (гірчичне 

зерно) містить усю повноту холотропної єдності. Через те кожна індивідуально 

проявлена сутність критерієм своєї цінності має образно-символьну 

маніфестацію холотропної єдності трансцендентного порядку.  

Матеріалістична наука трактує предметом дослідження лише таке буття, 

яке може бути вирахувано і представлено кількісно, а отже – дискретно, 

заперечуючи саму можливість холотропного принципу Єдиного Сущого кожної 

індивідуальної сутності. Підставою індивідуального є потенціал дискретного, 

тому наука шукає субстанцію та ігнорує Суще. Намагаючись звести у систему 

індивідуальні модальності лише на основі субстанціональної цілісності через 

кількісну уніфікацію, інтелект матеріалістичної науки ковзає по нисхідній 

траєкторії пізнання дійсності, все більше віддаляючись від розуміння 

первозданної єдності усіх проектів буття аж до тієї межі, коли у формі 

«картезіанської теорії біологічних агрегатів не являтиме собою чи не 

найдивовижніше безглуздя, будь-коли породжене системним духом» [137, 

с. 103]. Реальність чуттєвого порядку – це найнижча форма порядку, що 

властива тваринам і виключає інтелігібельність когнітивного акту. 

Утилітаристський спосіб мислення цінність кожної речі вимірює ступенем 

впливу на чуттєві подразники – придатність для комфорту [137, с. 111]. 

Механізувавши з допомогою урготехнологій природу, людина механізувала 

себе в усіх видах діяльності і перестала розуміти своє призначення у світі. 

Урговідтворення – це механічна дублікація кількісної одноманітності, де кожен 

феномен піддається безлічі версій та інтерпретацій і зводиться до спільної 

субстанціональної основи лише за ознаками найпримітивніших ідентичностей 

найвульгарнішої атрактивності. Феномен втрачає референтний зв'язок з 

ноуменом і перестає бути символом обов’язку вищого порядку – він стає 
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фактом ентропії свідомості, причому фактом, що не усвідомлюється наукою 

про суспільство.  

Субстанціональна одноподібність передбачає лише нумеричну 

ідентичність, тому К. Маркс не бачив різниці між вартістю праці на основі 

енергії мозку і нервів та вартості праці на основі енергії м’язів – вони різняться 

у нього лише пропорціональними кількостями без якісної диференціації. 

Довершенням становлення субстанціональної одноподібності у чистій кількості 

стане чуттєва уніфікація синхронізації і синергії волі кожної індивідуальної 

свідомості без будь-яких якісних модифікацій самоактуалізації у глобальній 

«архітектоніці вибору» усіх для одного без кожного.  

Проте, оскільки кожен феномен як соціального, так і індивідуального 

буття є відображенням ноуменального принципу буття, будучи символом 

вищого порядку, то унеможливлені через кількісну уніфікацію патернальних 

конфігурацій праксеологічних актуалізацій сутнісні атрибути буття набувають 

форм зародків можливостей майбутнього циклу розгортання вищого 

альтернативного порядку більш досконалого соціально-економічного буття із 

вищим ступенем референції творіння стосовно Творця. 
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Висновки до розділу 3 

1. Економічна система – це патернальний проект соціального буття, у 

якому зміст і сенс референтні: зміст структурно виражає сенс, а сенс зумовлює 

доцільність усіх структурних зрушень: процесів, функцій та модифікованих 

станів середовищ. Когнітивні ресурси забезпечують референтність змісту і 

сенсу економічної системи. Характер когнітивних ресурсів залежить від 

способу світорозуміння: гонічного чи ургічного. Ургічний світогляд передбачає 

наявність парадигмального проекту самосконструйованої людини у 

технологічно самосконструйованому світі індустріальної економіки. Ургічні 

проекти технологічно самосконструйованого соціально-економічного буття 

еволюціонують в організаційний патерн суспільно-економічного відтворення в 

умовах домінування активно-чуттєвого типу культури і культурної 

ментальності.  

2. Трансформацію аксіологічного наративу культурної ментальності у 

праксеологічний патерн економічних відносин забезпечує фільтр свідомості, 

який спонтанно здійснює вибіркове розпаковування спресованих сенсів 

семантичного вакууму і продукує тексти трьома способами: праксеологічно 

через вчинок, когнітивно через пізнання та драматично через страждання. Текст 

постає як новий нетривіальний фільтр переоцінки сенсів та відповіді на 

виклики, що сприймається як інноваційний проект економічного розвитку. 

3. Питання про онтологію самого фільтра свідомості в науці залишається 

відкритим. Фільтр свідомості спонтанно і вільно перемонтовує і зміщує 

ціннісні акценти у семантичних структурах та породжує еволюційні тексти 

альтернативного порядку, що пояснює суть соціокультурної динаміки 

економічних систем, зокрема – природу інклюзивних економічних інститутів. 

Нами висунуто гіпотезу, що онтологія нетривіальності фільтра свідомості, 

витоків якої не бачить сучасна матеріалістична наука, дана у євангельській ідеї 

«гірчичного зерняти», ідеї «вагітності до зачаття» Платона та ідеї «зрідненої 

праці» Г. Сковороди.Цей холотропний підхід дозволяє стверджувати про 

наявність імпліцитно уприсутненого начала примордіальної єдності буття і 
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сущого у людині. Когнітарій – це інтелектуал, який в акті пізнання поєднує 

через слово ноуменальну холотропність світу із силою свого прагнення якісної 

міри волі до життя. 

4. Нетривіальний фільтр свідомості породжує особливий текст – 

технологічну інновацію більш ефективного способу виробництва вартості. 

Ключовий наратив інноваційного техногенезу – осягнення ступеня 

виробництва з нульовими граничними витратами нульового об’єму трудової 

вартості. У структурі вартості залишиться лише інтелектуальний контент 

товару без складової фізичних затрат праці – що надасть нового імпульсу 

класичному дискурсу про субстанцію вартості товару. 

5. Субстанція – це єдина спільна першооснова усього існуючого, а 

капітал, який не зношується за жодних обставин – це інформація. Праця ж – це 

не сама субстанція, а її прояв у речовинному світі. Тоді що може бути 

субстанцією вартості інтелектуального продукту, передусім інноваційного? – 

імпульси онтологічно спресованих і вібруючих у семантичному вакуумі сенсів 

буття, які вибірково розпаковуються фільтром свідомості і постають як ейдоси 

– ідеї у формі слова. Ні класичний, ні марксистський, ні маржиналістський 

алгоритм обрахунку вартості сюди не підходить. Єдиним джерелом вартості 

слова є його онтологічна новизна – значимий сенс примноженого буття. А 

єдиний тип ментальності, здатний продукувати когнітивні ресурси 

інтелігібельно-ноуменальної творчості – це ідеаційний тип культурної 

ментальності.  

6. Когнітарій, як суб’єкт ідеаційного способу мислення, здатний 

продукувати лише такі тексти у вигляді економічних вартостей, в онтологічній 

новизні яких розкриваються атрибути Єдиного Сущого через певну множину 

модальностей буття. Через те джерело вартості слова не субстанціональне, а 

ессенціальне, що поки-що неприйнятно для матеріалістичної науки.  

7. Як земля була ключовим ресурсом при феодалізмі, а капітал – при 

індустріальному капіталізмі, так когнітивні ресурси інтелігібельного мислення 

виступатимуть визначальною умовою становлення нооекономіки – економічної 
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системи ідеаційної культури. Нооекономіка як проект чуттєвої культури – це 

симулякр, бо мета розвитку системи залишає поза увагою розвиток самої 

людини; постулюється становлення ургопостандроїда фізично потенційно 

безсмертного завдяки біо-нано-маніпуляціям із живою речовиною організму та 

елементами неживої природи, які на нанорівні нібито на вигляд тотожні. 

8. Точкою відліку еволюції технологічних укладів вважають початок 

здатності впроваджуваних у виробництво машин заміщувати не лише фізичну, 

а й розумову працю людини, що дало поштовх зростанню попиту з боку бізнесу 

не лише на «енергію нервів і м’язів», а й на інтелект. Історія економіки ХІХ – 

ХХ ст. – це демонстрація незворотного, перманентно наростаючого попиту на 

«білий комірець», без якого немислима жодна біфуркація «нових комбінацій». 

Обов’язкова вимога наявності інтелектуального контенту споживної вартості 

робочої сили слугує не лише показником технологічного розвитку 

виробництва, а й виразним маркером соціокультурної динаміки у напрямку 

становлення ідеаційного типу культури. 

9. Вектор техногенезу у напрямку винайдення машини, яка б працювала 

в режимі нульових граничних витрат капіталу, висуне два фундаментальні 

проекти економіки розвитку: 1) подальше поглиблення асиметрії добробуту у 

планетарному просторі із перспективою комерціалізації усіх сфер людського 

життя, що загалом малоймовірно; 2) невпинну трансформацію 

інтелектуального капіталу у когнітивні ресурси інтелігібельно-імагінативного 

способу формування потенціалу робочої сили на глобальному ринку 

інформаційних технологій. У другому випадку стане можливим становлення 

нооекономіки ідеаційної культури, де основним товаром виробництва, обміну 

та когнітивного відтворення виступатиме інформаційний продукт, вартістю 

якого буде міра його онтологічної новизни, а есенціальною основою вартості – 

фрактальна атрибутивність Єдиного Сущого, покликана до праксеологічної 

актуалізації у людському бутті. 

10. Постлюдина чуттєвого типу культурної ментальності – це утопічний 

проект матеріалістичної науки. Духовні можливості когнітивного розвитку 
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людини та продукування нею відповідної інформації практично безмежні, бо 

випливають із безконечних потенційних можливостей фільтра свідомості 

розпаковувати безмежну кількість спресованих сенсів семантичного вакууму у 

вічності буття Всесвіту. Однак умовою таких можливостей є ідеаційний стан 

свідомості суб’єкта пізнання і суб’єкта творення – когнітарія активно-

ідеаційного типу культурної ментальності. 

Основні результати дослідження опубліковано у: [573, 574, 576, 593, 

599, 609, 610, 617, 620, 622, 623, 624, 625, 627, 629, 636, 639, 640, 641, 642, 656].   
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РОЗДІЛ 4. 

МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ 

СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДИНАМІКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

4.1. Трисистемна модель розвитку економічних систем в умовах 

соціокультурної динаміки 

 

На сучасному етапі розвитку економічної теорії набув нової гостроти 

старий дискурс про статику і динаміку економічних систем у контексті 

синергетичної парадигми. Із динамічним розумінням функціонування 

економіки пов’язано становлення і розвиток еволюційної економічної теорії, 

наріжним каменем якої є ідея про імпліцитний потенціал зростання ступенів 

упорядкованості через самоорганізацію відкритих стаціонарних соціально-

економічних систем, зокрема через інституціоналізацію явища інсайдерства 

«нових комбінацій». Натомість каменем спотикання для дослідників стала 

«складність осягнення сутності саморозвитку системи як цілісного явища, що 

розгортається у просторі і часі» [340, с. 205]. Зрозуміло, що рух (а отже, 

розвиток) виникає за умови наявності різниці енергетичних потенціалів 

системи, а також зрозуміло, що у випадку наявності біполярного простору 

акумуляції енергетичних потенціалів можливого руху системи має існувати 

біполярний континуум ноуменальної атрактивності як умова існування власне 

самих енергетичних потенціалів, що зумовлюють рух і дозволяють говорити 

про еволюцію взагалі. У просторі і часі через посередництво біполярного 

континууму ноуменальної атрактивності у множинних актуалізаціях 

модальностей соціального буття постають причинно-наслідкові явища 

суспільно-економічної дійсності. Алгоритм становлення кожного феномена 

соціально-економічної дійсності, на думку Л. Мельника [340], має тріалектичну 

структуру універсальних сутнісних начал: матеріальну, інформаційну та 

синергетичну. Вітчизняний вчений виділяє чотири фази циклу самоорганізації 

соціально-економічних систем: 
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1. Конвертація системою нагромадженої енергії у видозміну свого 

інформаційного статусу та синергетичної основи. Ця фаза відповідає першій 

стадії руху капіталу – трансформації грошового капіталу у продуктивний: 

засоби виробництва і робочу силу. 

2. Формування різниці енергетичних потенціалів між системою і 

зовнішнім середовищем. Ця фаза, на думку Л. Мельника, відповідає другій 

стадії руху капіталу – трансформації затрат ресурсів у товарну масу у процесі 

матеріального виробництва. 

3. Конвертація створеного енергетичного потенціалу між системою і 

середовищем у видобуток вільної енергії із довкілля. Ця фаза відповідає третій 

стадії руху капіталу – реалізації продукції на ринку, внаслідок чого 

товаровиробником привласнюється дохід (аналог енергії, або квазіенергії [340, 

с. 219]) та безпосередньо підприємцем – прибуток (аналог вільної енергії). 

Ці три фази самоорганізації економічної системи вписуються у стару 

аристотелівську формулу хрематистики: Г→Т→Г , де штрих – мета і сенс 

усього процесу, що протікає у зазначених фазах. Але існує ще й четверта фаза 

самоорганізації:  

4.Досягнення гомеостазу вищого рівня самоорганізації, коли система, 

ніби повертаючись у висхідний стан, конвертує отриману вільну енергію 

(аристотелівський штрих) у необхідні матеріальні, інформаційні та 

синергетичні активи. Тобто, по-суті, – це фаза відтворення усього виробничого 

потенціалу.  

Саме на першій і четвертій стадіях самоорганізації, констатує Л. 

Мельник, нагромаджується максимальний запас вільної енергії життєдіяльності 

системи, з допомогою якого вона здійснює кількісні і якісні зміни своїх 

функціональних станів [340, с. 207]. Економічне зростання – це завжди 

збільшення кількісних параметрів метаболізму системи. Л. Мельник зазначає, 

що кількісні трансформації функціонування економічних систем завжди 

стосуються лише матеріально-енергетичної основи тріалектичного алгоритму 
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функціонування і розвитку економічної системи, а інформаційна та 

синергетична компоненти суттєвих змін не зазнають [340, с. 207].  

Натомість якісна трансформація метаболізму системи стосується 

зрушень основ існуючого гомеостазу і передбачає зміну усіх трьох компонентів 

тріалектичного алгоритму: і інформаційної, і синергетичної складових, поруч із 

матеріально-енергетичною. Умовою якісних змін є факт виклику, який постає у 

двох формах: або як стимулюючий імпульс, або як обмеження [340, с. 208]. 

Прикладом стимулюючого імпульсу може слугувати технологічне ноу-хау, або 

така інституціоналізація патерна довіри, яка мінімізує трансакційні витрати, 

підвищуючи якість соціального капіталу та руйнуючи симулякри на ринках 

асиметричної інформації.  

Обмеження ж спонукають до якісних трансформацій метаболізму 

системи у тому випадку, коли під впливом ентропії контур зворотного зв’язку 

реалізує менший енергетичний потенціал, ніж причинний імпульс 

праксеологічного акту, через що система не може осягнути бажаний для себе 

рівень гомеостазу. Тобто, має місце недостатній матеріально-енергетичний 

потенціал для забезпечення релевантних процесів метаболізму, а також (що має 

визначальне значення) інформаційний алгоритм реалізації метаболістичних 

процесів набув особливого «вірусу» – латентну деструктивну екстерналію у 

вигляді симулякра, яка, наче упир, висмоктує вільну енергію, експортуючи 

ентропію у простір системи. Тому в умовах викликів, пов’язаних з якісними 

обмеженнями конструктивного метаболізму, основних змін має зазнати 

інформаційна та синергетична складові тріалектичного алгоритму 

самоорганізації соціально-економічних систем [340, с. 218]. 

Квадровий континуум розгортання тріалектичного алгоритму 

самоорганізації соціально-економічних систем передбачає атрактивність 

праксеологічних актів, зумовлюючий наратив яких зосереджений в 

інформаційній складовій тріалектичного алгоритму у формах парадигмального 

та патернального проектів. Таким чином, кожному квадровому континууму 

патернальних практик має відповідати квадровий континуум їх атракторів, які 
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стимулюють динаміку праксеологічних практик у формах легітимно-

упорядкованих та колегіально-толерованих поведінкових патернів інтегральних 

способів реалізації економічних інтересів. 

У попередніх розділах даного дослідження ми вже наголошували про 

квадрово-рівневий континуум атрактивності економічних систем, де вищий 

рівень порядку слугує атрактивним середовищем для нижчого (і лише 

апелюючи до структури вищого порядку як мети для нижчого, можна 

адекватно, мінімізуючи екстерналії на моніторі відхилення, пояснювати 

характер ентропії локальних систем). І можна тоді обґрунтовувати проекти 

резистентності патернальних практик їх ноуменально-атрактивним началам у 

релевантному вимірі задуму і результату. У даній роботі нами виділено чотири 

рівні, на яких у біполярному просторі альтернативних атракторів розгортаються 

тріади патернальних конфігурацій розвитку і відтворення біфуркаційних та 

гомеостатичних форм економічного порядку. Тріалектичні патернальні 

конфігурації розгортаються на мікро-, мезо-, макро- та мегарівнях біполярних 

континуумів атрактивності економічних систем: 

  на мікрорівні функціонують базові патернальні бізнес-тріади, де 

організаційним патерном виступає інсайдер «нових комбінацій», патерном-

підсилювачем, що вливає енергію в інноваційний проект через контур 

посилювального зворотного зв’язку, виступає «ефор ринку», а гомеостатичним 

патерном, дія якого забезпечує гомеостаз системи та можливість нового циклу 

відтворення, виступає маркетолог; 

  на мезорівні функціонують тріади патерна влади: сила → багатство 

→ знання, де знання виступає в якості організаційного патерна, сила –

посилювача, а багатство означує гомеостатичний стан економічної системи. 

Тріалектичний алгоритм патерна влади розгортається в атрактивному 

біполярному просторі інклюзивних та екстрактивних економічних та 

політичних інститутів, співвідношення яких у патернальних практиках 

економічної діяльності визначає економічну структуру суспільства через 

репрезентативний гомеостатичний патерн «багатство»; 
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  на макрорівні функціонують тріалектичні конфігурації: аксіологічний 

наратив → парадигмальний проект → праксеологічний патерн у біполярному 

атрактивному континуумі соціокультурної динаміки чуттєвого та ідеаційного 

типів культурної ментальності; 

  на мегарівні у біполярному атрактивному континуумі лінійно-

ургічної та есхатологічно-гонічної цивілізаційних домінант розгортаються 

тріалектичні конфігурації: архетипового проекту реальності (національного 

образу світу) → когнітивної парадигми світу (Першоджерела Буття) → 

онтологічного джерела нетривіального фільтра свідомості (інтелігібельності та 

одкровення, платонівської «вагітності до зачаття»). 

Мегарівень слугує джерелом атрактивного вектора структури, процесів 

та функцій для макрорівня; макрорівень – для мезорівня, а той – для мікрорівня. 

Суть системно-синергетичного аналізу економічних систем полягає в 

ідентифікації атрактора у середовищі вищого ноуменального порядку: 

мезорівня – для мікрорівня, макрорівня – для мезо- та мегарівня для макро-. 

Приклад функціонування мікрорівня сучасних базових патернальних 

бізнес-тріад подає М. Кастельс. Вчений констатує, що у той час як фірма і 

надалі виступає одиницею накопичення капіталу, прав власності та 

стратегічного управління, комерційна діяльність здійснюється з допомогою 

інформаційно-комунікаційних мереж, побудованих на мікроелектроніці [248, 

с. 66]. Сферою комерційної діяльності стають комп’ютерні мережі як 

організаційні форми, у яких зазнає суттєвої модифікації класичне розуміння 

капіталу і праці.«Гроші робляться з ідей» [248, с. 54], джерелом яких є 

культура, котра містить патерни діяльності, «орієнтовані на певний набір 

цінностей» [248, с. 54]. Наріжним каменем підприємницької ІТ-культури, на 

думку М. Кастельса, «стала реалізація потенціалу перетворення сили інтелекту 

на засіб одержання прибутку» [248, с. 55]. Рушійною силою ІТ-економіки є 

інтелектуальний капітал, що продукує підприємницькі інновації – «інвестуючи 

власні мрії» [248, с. 54]. М. Кастельс наголошує, що цей тип підприємця – це не 

зомбартівський авантюрист чи шумпетерівський технолог-новатор: йому не 
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треба особливо ризикувати і він не має проблем із формуванням купівельної 

спроможності через дефіцит доступу до ресурсів «ефора ринку». Навпаки, «ідеї 

продаються венчурним капіталістам, відкриваючи доступ до інвестицій, що 

перетворюють ці ідеї у бізнес. І ці ідеї, втілені у компаніях, продаються 

інвесторам шляхом відкритого продажу на фондовій біржі» [248, с. 55]. Але 

існує суттєва різниця між підприємницькою культурою інформаційних 

технологій та Волт-стріт: «Тоді як фінансові інвестори намагаються заробити 

гроші, прогнозуючи майбутню поведінку ринку чи просто знаючи її, Інтернет-

підприємці продають майбутнє, бо вони вірять, що вони можуть його створити. 

Вони покладаються на свої технологічні ноу-хау при створенні продуктів і 

процесів, які, і в цьому вони впевнені, завоюють ринок. Тоді вирішальна 

позиція полягає в тому, щоб спочатку переконати фінансові ринки, що 

майбутнє саме в цьому, а потім спробувати продати технологію користувачам – 

усіма засобами – роблячи при цьому певний прогноз. А стратегія – це зміна 

світу через технологію, а тоді вже відповідна нагорода грошима та владою 

завдяки напрацюванням фінансових ринків. Базисом цієї підприємницької 

культури є здатність трансформувати технологічне ноу-хау та комерційну мрію 

у фінансову цінність, а потім отримати дещо з цієї цінності у грошовому 

вираженні, щоб так чи інакше перетворити мрію у дійсність» [248, с. 55]. 

Можна сказати так: споживною вартістю робочої сили ІТ-підприємця є 

його здатність продукувати як товар технологічні ноу-хау («комерційні мрії»), 

які є бажаними і, внаслідок їх появи, очікуваними проектами майбутнього 

економічного порядку. Здатність творити (видумувати) майбутнє (віртуальне, а 

згодом і фізичне) за «гроші у неймовірних кількостях» [248, с. 56] формує 

особливий економічний наратив цих людей: у їхній ментальності відсутня 

необхідність розуміння причинно-наслідкового зв’язку між станом особистої 

безпеки і спонукою заощадження, з якої у класичні часи пуританської етики 

власне і виник капітал і як функція, і як власність. Вони стають основними 

ініціаторами не просто відкритого, «а надмірного споживання, тобто придбання 

споживчих товарів, які не приносять особливої користі своїм власникам, але 
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роблять їх такими щасливими в ті нечисленні миттєвості, які в них є поза 

роботою» [248, с. 57]. Це «надмірне споживання» у режимі «культури 

трудоголіків» [248, с. 56] виступає символічною репрезентацією статусу 

інтелектуальної еліти-ноомеритократії серед корпоративного істеблішменту. 

Здатність не боятися майбутнього, а творити його як власний дохід, 

кардинально змінює структуру макроекономічної моделі бюджетного 

обмеження споживача, де міжчасовий вибір між минулим і майбутнім не 

носить альтернативного характеру – споживання визначається доходом, 

отриманим за виробництво реальності, якої ще не існує.Це нове розуміння ідеї 

перманентного доходу, де очікування вибудувані не на функції адаптації, а на 

свідомому проектуванні культурного континууму як джерела доходів, де кожна 

когнітивна біфуркація носить спонтанний характер, але сам когнітивний акт 

триває безперервно.Тому індивідуальний добробут – це супровідний атрибут 

соціального статусу ноомеритократа, а не навпаки. 

Зрозуміло, що у структурі мікроекономічної бізнес-тріади ІТ-

підприємець, як автор інноваційно-інтелектуального проекту розвитку і 

прибутковості, виступає у статусі організаційного патерна. Венчурних 

капіталістів М. Кастельс називає «охоронцями, що стоять на сторожі джерел 

створення нового багатства» [248, с. 56]. Тобто, їх поведінка цілком 

протилежна до поведінки «ефорів ринку» індустріальної економіки, яких 

повинні були наполегливо переконувати у перспективі прибутковості 

шумпетерівські аматори «нових комбінацій». У сучасній економіці розвинутих 

країн, де «аж кипить від інновацій» [248, с. 55], венчурний капіталіст «викохує» 

інновацію, «ліпить» її, допомагає «набути ринкового образу» [248, с. 56]. Він 

«вливає» капітал в інноваційний проект, завдяки чому науково-дослідна робота 

набуває рис мінової вартості для подальшого руху у середовище остаточного 

арбітражу – на фінансовий ринок.Таким чином, венчурний капіталіст набуває 

іпостасі патерна-підсилювача у структурі мікрорівня патернальних бізнес-тріад.  

Але оскільки, «комерційний ландшафт весь вкритий уламками 

нереалізованих фантазій» [248, с. 62], необхідно фахово та креативно просувати 
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бізнес-проект, володіючи знаннями технологій реалізацій трансакцій ноу-хау та 

невикривленим знанням про ті лігатури фондового ринку, де прибуток 

найімовірніший. Мова йде про третього суб’єкта бізнес-тріади – маркетолога. 

Споживна вартість його робочої сили – це мистецтво «архітектоніки вибору».  

Маркетолог виступає заключною ланкою-суб’єктом у ланцюзі руху вартості 

(інноваційного продукту) ринковим простором інформаційних послуг від 

виробника інтелектуального продукту до кінцевого покупця-користувача. У 

підсумку маркетолог виявляється відповідальним за величину доходу усіх 

учасників бізнес-тріади, а отже – він персоніфікує мету системи, і в міру 

наближення до цієї мети його значимість у структурі патернальної 

тріалектичної конфігурації зростає настільки, що він набуває статусу 

організаційного патерна (в силу того, що α-патерн, як ІТ-програміст, та γ-

патерн, як маркетолог, взаємозамінні, про що стверджував К. Кантор [241]). 

Проте особливістю мережевого підприємництва є той факт, що прибуток 

заробляється лише у момент першої ринкової трансакції, бо надалі 

інформаційний продукт «зістрибує» з ринкового простору у мережевий, де його 

дублювання та користування ним стає безплатним. П. Мейсон [336] констатує, 

що споживна вартість інформаційного продукту принципово відрізняється від 

споживної вартості матеріального товару. Інформаційний продукт – 

проективний, він несе знання матеріалізації речі, довершеного втілення ідеї в 

матеріальній формі, де річ стає придатною до вжитку у просторі і часі. І в 

цьому сенсі інформаційний продукт нагадує рецепт універсального 

застосування примноження речей у матеріальному світі. Маркетолог, по-суті, 

продає інновацію-інструкцію можливості примноження речового світу у 

товарній масі. Але далі ця «інструкція» може тиражуватися і модифікуватися 

без додаткових витрат, у кращому випадку – за фіксовану ренту за можливість 

більш якісної модифікації, тобто, – за застосування знання до знання. Але ця 

рента мізерна у порівнянні із можливістю прибутку – кастелівських «грошей у 

неймовірних кількостях». Урівняти ренту до величини прибутку можна лише в 

умовах чистої монополії і лише на сторінках підручників з економікса, а в 
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реальності придбану один раз інформацію можна безліч раз відтворювати 

безплатно. А це означає, що унікальність інформаційного продукту зводиться 

до ідеї нульових граничних витрат апріорі як сутнісної властивості буття у 

слові. Тобто, інформація передбачає не ексклюзивний, а колективний спосіб 

доступу і вжитку, і тим самим підважує сутнісну ідею класичної економіки – 

ідею вартості, яка відображає дефіцит: споживання людиною фізичного блага 

обмежує доступ до цього блага іншої людини, але Слово було спожитим 

п’ятьма тисячами народу у режимі зростаючої граничної корисності і 

залишилися повними ще дванадцять корзин харчів – абсолютне самозростання 

вартості у процесі споживання – абсурд з позиції економіки дефіциту речей. 

Але Г. Гегель вчив: абсурд – поріг істини.  

Попит і пропозиція породжуються нестачею матеріальних благ як 

споживних вартостей. Якщо доступ до інформаційного товару не обмежується 

монополією, то можливості споживання обмежуються лише бажаннями людей, 

їх суб’єктивною волею духовної потреби у слові, вишуканістю смаку, а не 

бюджетними обмеженнями споживача в умовах альтернативного вибору 

вартостей. Ціновий механізм зберігається як маніфестація дефіциту лише на 

мить першої трансакції, коли про інноваційну ідею ще не поінформований 

ніхто, крім суб’єктів бізнес-тріади, зацікавлених в її відчуженні. А це означає, 

що каталактичний простір мінового обміну, що абсолютизм попиту і пропозиції 

чітко локалізовано лише в одному вузькому сегменті широкої мережі 

споживання, руху, відтворення, самозростання та вдосконалення Слова. А це 

означає, – «пророкує» П. Мейсон, – що економіка інформаційних мереж 

формує новий спосіб виробництва поза інституціональними обмеженнями 

капіталізму [336, с. 180]. Сам П. Мейсон, як симпатик лівої ідеології, вбачає у 

цьому реванш соціалізму. Ми ж вважаємо, що це виразний діагноз 

соціокультурної флуктуації економічних систем із подальшою перспективою 

становлення когнітивних економічних систем ідеаційного типу культури, а чи 

буде це соціалізм, чи мультиінтелектуальна інституціоналізація соборності 

спільноти субстанціональних діячів-когнітаріїв – покаже час. 
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Після реалізації першої трансакції, маркетолог опиняється перед 

складним вибором – забезпечення максимізації прибутку в умовах вже не 

ринкового, а мережевого простору руху реалізованої ним вартості. 

Перебуваючи у статусі організаційного патерна, він мав би безперервно 

відтворювати через контур посилювального зворотного зв’язку акти перших 

трансакцій, постійно висуваючи як товар інновацію за інновацією, але він – не 

ІТ-інсайдер. Опинившись у «пастці» оптимуму Парето, маркетолог може 

робити лише те, що він добре знає: «вичавлювати» прибутковість, штучно 

відтворюючи простір дефіциту навіть там, де його нема. Метод 

«вичавлювання» прибутку відбувається завдяки «архітектурі вибору» через 

nudging-технології, а простором квазіприбутковості переважно виступає 

фондова біржа. Н. Старіков глузує, що «біржа була створена для натовпу 

лінивих і жадібних людей» [498, с. 26]. Він констатує ключовий ментальний 

наратив цього типу людей: «Тільки ідіоти і старомодні неуки у ХХІ ст. 

займаються інвестиціями у таку відсталу річ як виробництво реальних 

матеріальних цінностей. Справжні гроші заробляються там, у віртуальному 

фінансовому задзеркаллі!» [498, с. 171]. Але як влаштований «фінансовий 

світоустрій» цього «задзеркалля» знають лише одиниці. На думку Н. Старікова, 

такими поінформованими посвяченими є ті, від чиєї волі залежить динаміка 

облікової ставки: «Підняти ціни – це знизити облікову ставку. Внаслідок чого 

відбудеться приплив в економіку кредитних коштів і бум на фондовому 

ринку… За допомогою політики облікових ставок можна розгойдувати ринок 

назад-вперед або викликати різкі зміни в економіці різким підвищенням різниці 

ставок» [498, с. 163]. «У стародавні часи, – аналізує Н. Старіков, – рантьє жили 

на проценти-дивіденди від наявних акцій… Сьогодні практично ніхто з 

біржових гравців не купує акцій для отримання дивідендів. Усі покупки на 

біржі роблять для наступного перепродажу і отримання прибутків від зростання 

курсової вартості акцій» [498, с. 23]. Н. Старіков іде далі: «Біржа й акції не 

мають до економіки жодного відношення… Фірма, яка володіє реальними 
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активами, буде на біржі котируватися дешевше, ніж надутий інвестиційний 

банк, на балансі якого лише офісні меблі» [498, с. 30]. 

Умовою зростання курсу акцій має бути високий попит на них, тобто, 

велика кількість «лінивих і жадібних» (яких Н. Старіков називає «Буратіно»), 

бажаючих купувати цінні папери з метою їх швидкого перепродажу за вищим 

курсом. І допоки попит з боку «Буратіно» перевищуватиме пропозицію цінних 

паперів – ціни зростатимуть. Але при цьому жоден аналітик, жоден експерт, – 

наголошує Н. Старіков, – не може пояснити: чому раптово зменшується 

кількість покупців, коли кризи ще немає і ніхто не панікує? Який імпульс 

спричинює кризу ліквідності через відсутність грошей не просто у декількох 

брокерів, а дефіцит платіжних засобів у системі загалом? Не може бути 

ситуації, коли застраховані усі, включаючи самих страховиків. Тому «у випадку 

дефолту виходить, що платити нікому, – іронізує Н. Старіков, – Усі 

поперепродували одні одним усі фіктивності включно з деривативами, і 

платити у підсумку доводиться усім… крім перших кидал» [498, с. 171]. І цих 

«кидал», на глибоке переконання російського аналітика, ніхто ніколи не бачив і 

не побачить в лице, бо абсолютна влада має бути анонімна. 

Отже, в умовах гомеостазу ресурсом добробуту стає влада, і саме її 

осягнення прагне маркетолог для екстракції прибутковості у режимі статичної 

ефективності. Для мікрорівня базових патернальних бізнес-тріад середовищем 

атрактивності опанування ресурсу влади в умовах гомеостазу економічної 

системи стає мезорівень. На мезорівні тріалектична динаміка патернальних 

конфігурацій «знання → сила → багатство» розгортається у біполярному 

атрактивному континуумі патерна влади між полюсами екстрактивних та 

інклюзивних політичних та економічних інститутів. 

Контроль над інформацією Е. Тоффлер вважає тією стадією 

«можновладності» [524, с. 124], яка, за Г. Почепцовим [422], дає «контроль над 

розумом», тобто виступає ресурсом абсолютизації влади. В умовах ринкової 

економіки статичної ефективності «стрімко зростає економічна цінність 

інформації» [524, с. 133] та «залежність прибутків від інформаційного 
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протиборства» [524, с. 134] саме як ресурсу влади. Джерелом влади Е. Тоффлер 

трактує будь-що, завдяки чому реалізуються потреби [524, с. 31], і цих джерел є 

три: сила, багатство і знання.Найвисокоякіснішою владою є знання, яке здатне 

«змусити іншу сторону вподобати ваш спосіб дії» без відчуття «завуальованої 

загрози насильства» [524, с. 34]. Знання, таким чином, – це ключ синергії волі 

розвитку продуктивних сил; воно – «єство влади» [524, с. 36]. Е. Тоффлер 

констатує цікаву особливість: найзапекліша політична боротьба в 

індустріальних країнах точилась і далі триває довкола перерозподілу багатства, 

але, водночас, завдяки властивості інформації належати «слабким і бідним», 

знання стає найбільшою «загрозою для можновладців» [524, с. 39]. І хоча 

«заможного і бідного роз’єднує прірва, освіченого і невігласа – безодня» [524, 

с. 39], а це перетворює владу сили примусу на дорогий, неефективний і зайвий 

ресурс відтворення праксеологічних патернів економічного порядку. Контроль 

над знанням для контролю над розумом – суть боротьби за владу у 

постіндустріальній економіці. Якщо процвітання бізнесу залежить від сили 

закону, де закон – це «сублімоване насильство» [524, с. 62], то когнітивна 

економіка в умовах статичної ефективності та стратегій «архітектури вибору» – 

це сублімація прихованого насильства, що дає повноту влади над свідомістю 

для максимізації корисності владоможців у режимі нульових граничних витрат. 

Перспективи такого рабства світ ще не знав, і в порівнянні з ним ідеологія 

комунізму – це інтелектуальне аматорство.Джерело влади, що дає контроль над 

розумом в умовах когнітивної економіки, ретельно приховано.Розпочати його 

висвітлення слід з того, що капітал, як укладений в організацію та розвиток 

виробництва статок, інституціоналізується у форму репрезентативного 

документа відчуження вкладника від джерела свого багатства як умови 

дивіденда, ренти, відсотка чи іншого типу доходу, перетворюється у символ. 

«Символічний пай з акціонерного капіталу» власності на «ідеї, що вирують у 

головах», Е. Тоффлер теж визначає як символ. Акція – це перший етап 

емансипації капіталу від дотикальної форми, тобто, симулякрія, що 

уможливила ентропію у вигляді фондових спекуляцій як пасток для «лінивих і 
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жадібних», що було свідченням становлення та утвердження латентної форми 

влади для максимізації корисності через контроль над поінформованістю в 

умовах статичної ефективності гомеостазу економічної системи. Наступним 

етапом емансипації має стати перетворення паперових репрезентацій власності 

на «електронні імпульси, що символізують папери» [524, с. 85]. Цей процес, за 

Е. Тоффлером, являє собою «надсимволізацію» капіталу в утвердженні «нової 

парадигми влади»: символ – це система, у якій через образний знак-медіатор у 

бутті реалізується принцип ноуменального концепту. У свою чергу, через 

ноуменальний концепт виявляє себе у прагненні бути той чи інший атрибут 

Єдиного Сущого. Цей атрибут до пори до часу виступає латентним, бо його 

параметри виходять за межі існуючого досвіду. Тому такий концепт-атрибут 

завжди є синонімом інновації: він може бути даний у пізнання лише як 

алегоричний образ, котрий несе аксіологічний наратив – образ бажаного світу, 

наділений потенціалом інтегральної волі до життя. А це означає, що той, хто 

наділений когнітивною владою, – здатністю до компіляції образами-

медіаторами із власним онтологічним змістом інтерпретації ноуменального 

концепту, – може впливати на свідомість, переслідуючи егоїстичні цілі і 

маскуючи приватне як спільне. Тобто, за Св. Августином, – ціною успіху стає 

брехня, починаючи від ринку асиметричної інформації і закінчуючи міфом про 

Постлюдину. Брехня стає наріжним каменем довіри – цементуючого ресурсу 

економіки, оскільки люди не здатні розрізнити суперечності цілей в 

інтегральній інтерпретації символів. Вони у цьому навіть не мають потреби, бо, 

являючи собою інформацію, електронні імпульси та відеоявище, капітал і гроші 

стали надсимволічними електронними сигналами, які обмінюють на реальні 

товари і послуги, тобто, економіка символів виправдовує свою доцільність – 

задоволення потреб. Багатство суспільства Третьої хвилі Е. Тоффлер визначає 

як «багатство символів» [524, с. 93]. 

На перший погляд здається, що саме маркетолог є тією «акулою 

бізнесу», яка перебуває за крок до опанування абсолютної влади у суспільстві 

завдяки технології «архітектури вибору» – здатності впливати на стан 
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свідомості, перетворюючи суб’єкта автономної волі у «знаряддя, що говорить» 

і нічого про це не підозрює. Але на цьому шляху перебуває малопомітна, проте 

суттєва перепона: Е. Тоффлер пише, що, з одного боку, власне вміщене у товар 

знання є його «справжньою цінністю» [524, с. 107], а з іншого має місце 

безпорадність економістів перед тим «як виміряти розум?» [524, с. 104]. Е. 

Тоффлер по-шумпетерівськи констатує, що «без розумової праці економіка не 

годна додати вартості чи створити багатство, бо… уся земля, вся праця і увесь 

світовий капітал не задовольнять потреб споживачів, якщо їх не об’єднати на 

вищому рівні, ніж був колись. А це змінює поняття вартості в цілому» [524, с. 

108]. Вартість постає як синергія інтегрованих зусиль усіх задіяних у потоці 

руху товару до споживача, де кожен додає свої послуги. Тобто, вартість постає 

як сума взаємопов’язаного комплексу послуг – цілком у дусі «апостола 

доктрини свободи» Ф. Бастіа [29]. «Вартість, – пише Е. Тоффлер, – постає 

наслідком сукупних зусиль, а не одного відокремленого етапу процесу» і «таке 

глибоке переосмислення джерел доданої вартості… розчавлює засади доктрини 

й вільного ринку, й марксизму, а також матеріалізму, що породив їх обох» [524, 

с. 110]. 

Солідаризуючись із думкою американського вченого, зауважимо, що 

«додавати» до вартості можна тоді, коли вона вже попередньо існує як проект, 

як ідея, як патерн. Тобто, існує як інтелектуальний феномен, придатний до 

модифікації (власне «додавання»), зокрема, урізноманітнення продукції з 

мінімальними витратами у напрямку сегментації та індивідуалізації послуг. Е. 

Тоффлер стверджує, що знання «порушує геть усі правила, придатні для інших 

ресурсів». Воно є невичерпним і являє собою «остаточний замінник». «Ми 

знаємо, яким робом додавати вартість до злитків металу чи сувоїв тканини. Але 

додати її до гарної ідеї нам набагато важче» [524, с. 196]. І це найбільша 

проблема гомеостатичного патерна «багатство» мезорівня економічної системи 

в умовах статичної ефективності. 

«В кожній економічній системі, – пише Е. Тоффлер, – виробництво і 

прибутки неминуче залежать від трьох чільних джерел влади – сили, багатства 
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й знання. Сила поступово перетворюється на закон… капітал і гроші 

обертаються  у знання… праця узалежнюється від умілого поводження із 

символами» [524, с. 119]. Вимальовується наступний алгоритм самозбереження 

патерна існуючої системи влади: «багатство» у статусі організаційного патерна, 

вливаючи капітал у знання для «контролю над розумом» [422], використовує 

патерн «силу» як контур посилювального зворотного зв’язку для свого 

самовідтворення саме у площині закону. Мова йде про екстрактивні соціально-

економічні інститути. 

Інституції, на думку Д. Аджемоґлу і Дж. Робінсона, «визначають успіх 

чи поразку нації» [1, с. 41]. Політичні інститути акумулюють патерни влади і 

визначають міру потенціалу держави регулювати відносини у суспільстві. 

Економічні інститути, які визначають стимули для добробуту та обмеження для 

зловживань, є результатом розвитку політичних інститутів. Все більше 

сучасних вчених, досліджуючи проблеми злиднів і багатства у світі, схиляється 

до думки, що запорукою добробуту виступають не стільки енерготехнологічні 

перегони чи переваги культурної спадщини (наприклад, англосаксонська 

трудова етика), скільки соціальні інститути як кумулятивні осередки активізації 

тих можливостей, які синергетичним чином забезпечують розвиток. 

Д. Аджемоґлу і Дж. Робінсон пишуть: «ні культура, ні географія, ані 

невігластво не можуть пояснити розходження у шляхах Північної та Південної 

Кореї. За відповіддю звернімося до інститутів» [1, с. 67]. 

І хоча у світі неможливо знайти «двох країн з однаковими інститутами» 

[с. 98], за сутнісними ознаками усі соціально-економічні інститути поділяються 

на дві групи: екстрактивні та інклюзивні. Спільним для них є те, що і перші, і 

другі закріплюють і відтворюють владу еліт, які їх створили [1, с. 347].  

Основною причиною економічного занепаду слаборозвинутих країн 

сучасного світу Д. Аджемоґлу і Дж. Робінсон вважають нездатність 

впроваджених елітами цих країн екстрактивних інститутів створювати стимули 

для заощаджень, інвестицій та інновацій[1, с. 324]. Відсутність заощаджень 

слугує деструктивним контуром зворотного зв’язку відтворення патерна 
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«пастки бідності» [445], відсутність інвестицій – «загадки капіталу» [184], а 

відсутність інновацій – «ресурсного прокляття» [231].  

Екстрактивні інститути давні як саме суспільство. Вони виникають тоді, 

коли у соціальній структурі утворюються наділені владою примусу еліти, 

спроможні здійснювати розподіл, перерозподіл і привласнення матеріального 

багатства, передусім додаткового продукту, на свою користь позаекономічним 

шляхом. Перші цивілізації Старого і Нового Світу були вибудувані з 

допомогою саме екстрактивних інститутів, які задовольняли претензію на ренту 

з усіх видів господарської діяльності завдяки ресурсу влади. Д. Аджемоґлу і 

Дж. Робінсон наголошують, що між екстрактивними політичними та 

економічними інститутами існує синергія і зворотний зв'язок: екстрактивні 

політичні інститутизосереджують авторитарну владу в руках вузької еліти, а 

економічні легалізують усі можливі у системі господарювання способи 

екстракції вартості. Політична влада виступає основним ресурсом збагачення, а 

багатство є основним джерелом влади, умовою її збереження і відтворення. 

Однак, хоча екстрактивні інститути і існують заради збагачення панівної 

меншості коштом уярмленої більшості, вони все ж здатні забезпечувати 

економічний розвиток: по-перше, банально, хоча б тому, «аби було що 

відбирати» [1, с. 112], а, по-друге, еліти зацікавлені «спрямовувати ресурси до 

високопродуктивних галузей, які вони контролюють» [1, с. 83]. Але у підсумку 

екстрактивні інститути завжди призводять до економічного занепаду, бо у 

логіці свого існування імпліцитно містять два типи обмежень: 1) страх перед 

творчими деструкціями, що унеможливлює практичне впровадження інновацій, 

а тому єдиним способом максимізації добробуту виступає екстенсивна 

спеціалізація робочої сили переважно у галузях добувної промисловості та 

сільського господарства, що втягує країну в ентропійні пастки патернів бідності 

та нестабільності; 2) влада цінується як найвищий, зумовлюючий усе інше 

актив усіх активів, а тому боротьба за владу у формі переворотів та революцій 

носить перманентний характер і робить становище провладних еліт вкрай 
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хитким, що програмує авторитарність та мілітаризм, які теж не гарантують 

безпеку, бо заколотниками часто стають військові.  

На мезорівні екстрактивні інститути теж діють як тріалектичний 

ентропійний патерн. По-перше, через страх перед невідворотністю творчих 

деструкцій, креольські еліти не лише гальмують інноваційні впровадження в 

економіку. Максимізуючи ренту екстенсивним чином, вони програмують єдину 

конкурентну нішу, що дає їм прибутковість, причому ніша ця як 

конкурентоздатна, не є їхньою заслугою; вона – вимушена необхідність та 

свідчення економічної поразки креольських еліт, бо згідно із законом 

порівняльних переваг, ця ніша виявляється елементарно неприбутковою для 

більш розвинених країн в силу дії закону спадної прибутковості у галузях 

екстенсивно зростаючих граничних витрат – так екстрактивні інститути 

програмують модель «глухого кута», де єдиноможливим джерелом ренти 

виступає ентропійний проект «ресурсного прокляття» – детенсивний фактор 

порівняльних переваг. По-друге, інституціоналізована екстракція ренти у 

галузях із спадною прибутковістю у моделі «ресурсного прокляття» в умовах 

монопольної влади невідворотно породжує помічений ще Дж. Кейнсом 

конфлікт між мікроекономікою та макроекономікою, де організаційний патерн 

«ресурсне прокляття» породжує, як умову свого відтворення, «пастку бідності». 

Це пояснює, чому креольські еліти економічно не зацікавлені у добробуті усіх 

класів суспільства у своїх державах, а також чому олігархи посткомуністичних 

суспільств зацікавлені у злиднях країн базування свого бізнесу. По-третє, 

патерн «пастки бідності» породжує патерн «загадки капіталу», бо який сенс 

суб’єкту господарювання шляхом репрезентативної документації власності 

перетворювати майно в економічні активи, коли креольські рейдери 

експропріюють бізнес, використовуючи закон і владу, закріплені і надані 

вибірково їм екстрактивними інститутами. Цей ентропійний патерн-тріада 

мезорівня «ресурсне прокляття» → «пастка бідності» → «загадка капіталу» в 

обскураційній фазі циклу свого відтворення набуває завершеної форми, відомої 



222 
 

як «залізний закон олігархії». Цей закон відображає гомеостатичний стан 

системи влади, вибудуваної з допомогою екстрактивних інститутів. 

Нами з’ясовано алгоритм осягнення гомеостатичного стану економічної 

системи через дію тріалектичного контура посилювального зворотного зв’язку 

в умовах дії екстрактивних соціально-економічних інститутів становлення 

організаційного патерна «багатство» на мезорівні соціокультурної динаміки 

економічних систем: 

- Патерн «знання» використовується з метою формування міфу 

«винайдення традиції» для легітимізації влади креольською елітою і надання 

обґрунтованого сенсу її псевдоісторичній спадковості та претензії на владу. 

- Патерн «сила» діє через діалектичну синергію політичних 

екстрактивних інститутів влади та економічних екстрактивних інститутів 

власності для остаточного закріплення свого панівного становища у моделі 

«залізного закону олігархії». 

- Високі ставки у боротьбі за ресурс влади перманентно провокують 

революції та військові перевороти, невпинно понижуючи рівень гомеостазу та 

резистентності системи до перспектив її руйнації і хаосу. 

Цей алгоритм чітко показує, що економічні системи, вибудувані на 

екстрактивних інститутах, у довгостроковому періоді нагромаджують 

величезний деструктивний потенціал, що у підсумку може нести загрозу 

існуванню самої системи. 

Рушіями високого рівня матеріального добробуту, завдяки яким «Захід 

панує натепер» [364], виступають інклюзивні економічні інститути. Їх основу 

становлять інклюзивні політичні інститути, які є плюралістичними, тобто 

такими, де доступ до влади обмежений і контролюється широкою коаліцією, 

наділеною засобами протистояння абсолютистсько-монополістичним 

тенденціям централізації влади.  

Економіка кожної країни, що функціонує у режимі обмежених ресурсів, 

несе потенціал конфлікту щодо можливостей максимізації корисностей в 
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умовах альтернативного використання ресурсів, що загострює боротьбу за 

доступ до ресурсів, передусім, – конкурентну боротьбу за доступ до ресурсу 

влади.Коли жодне з угруповань недостатньо впливове, щоб захопити владу, 

конфлікт точиться довкола правил гри – локалізації меж дифузії застосування 

влади управління речами для власної вигоди. Інклюзивна інституціоналізація 

залучає усі конкуруючі групи до прийняття і ухвалення компромісних рішень, і 

лише такий тип рішень наділяється силою примусу стосовно усіх учасників, без 

винятків і привілеїв. А це означає, що дія інклюзивних економічних інститутів 

має нагальну потребу у централізованій державі, але в іпостасі «нічного 

сторожа» власності та «футбольного арбітра» порядку. Сфера застосування 

влади в умовах інклюзивних інституційних обмежень переноситься у ринковий 

простір і набуває ознак конкурентної боротьби, де засобами переваг 

виступають технологія та освіта. Інклюзивні економічні інститути виражають 

чіткі наративи стимулів: захист власності, гарантії контрактів та відкриті 

можливості для усіх, хто грає за правилами, виступають основними 

праксеологічними патернами поведінки. Оскільки ринок набуває ознак того 

інформаційного середовища, де ухвалюються та реалізуються рішення 

найбільш ефективного з можливих використання ресурсів в умовах викликів з 

боку конкурентів, то, завдяки інклюзивним інститутам, зникає страх перед 

творчими деструкціями, а отже, мінімізуються перешкоди на шляху їх 

впровадження у виробництво, бо конкуренція руйнує усі передумови для 

екстракції ренти у короткостроковому періоді, а вільний та гарантований 

доступ до капіталу – у довгостроковому.  

Інклюзивні інститути – це явище порівняно нове, спричинене 

спонтанним дрейфом «непередбачуваного перебігу історії» [1, с. 185], 

передусім, історії англосаксів: Хартії вольностей, Славетної та Промислової 

революції. Саме Славетна та Французька революції, на думку Д. Аджемоґлу і 

Дж. Робінсона, остаточно оформили три рушійні чинники функціонування 

інклюзивних інститутів: 1) наявність пасіонарного елементу інсайдерів нових 

комбінацій, які «прагнули вивільнити вигідну для себе силу творчої деструкції» 
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[1, с. 315], і отримали таку можливість; 2) наявність широкої політичної 

коаліції, котра ефективно запобігає будь-яким спробам узурпації влади; 3) 

політичні гарантії економічної інклюзивності, які унеможливлюють «відкат» 

системи у висхідний режим економічних екстракцій. Проте найважливіший, 

точніше найсуттєвіший, наратив інституціональної інклюзивності полягає у 

тому політичному месиджі, який зважує рішення протиборчих еліт: конфлікт 

довкола ресурсу влади є економічно недоцільним, бо віддача від влади як 

активу збагачення не винагороджує зусиль та економічних затрат у боротьбі за 

неї. Одним словом, влада не дає переваг. Натомість, єдиним річищем, де влада 

над комбінаціями речей дає економічні переваги, – це можливість творчих 

деструкцій – основного нівелюючого фактора доцільності екстракцій, навіть на 

основі вчорашніх деструкцій та ноу-хау. Творча деструкція – це 

інституціоналізований патернальний проект «знання» у контурі 

посилювального зворотного зв’язку із патерном «сила», що постійно 

синергічно біфуркують у напрямку підвищення гомеостазу економічної 

системи, виконуючи негентропійну функцію як вмонтований стабілізатор, і тим 

самим перманентно здійснюючи персоніфіковану ротацію еліт, 

репрезентованих патерном «багатство».Таким чином, творча деструкція – це 

найефективніший запобіжник падіння системи в обскураційний режим 

«залізного закону олігархії». 

Найбільш вразливе місце теорії інклюзивних інститутів – це 

обґрунтування способів їх мімезису. Ще М. Бердяєв писав, що економічний 

розвиток включає дві цілі: зменшення бідності та можливість творчості 

позитивних цінностей. Між тими цілями існує причинно-наслідковий зв'язок, 

бо підвищення добробуту збільшує потенціал творчості цінностей [47, с. 202]. 

Алгоритм цього процесу забезпечують інклюзивні економічні інститути. Але 

алгоритм впровадження самих інклюзивних інститутів має ряд обмежень, 

причому не завжди опір ініційований консервативними креольськими елітами. 

Історичне становлення інклюзивних інститутів носило спонтанний характер, 

стверджують Д. Аджемоґлу і Дж. Робінсон, де визначальну роль відігравали 
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особливого типу флуктуації – «невеликі значущі відмінності» [1, с. 95]. Логіка 

наступна: «малі відмінності» виявляються кумулятивними осередками 

вирішального впливу на стан системи в гомеостатичній фазі становлення і 

функціонування економічного порядку. Оскільки атрактивні імпульси «малих 

відмінностей» не виступають очевидними емпіричними фактами перед зором 

дослідника-економіста, він трактує їх як латентні екстерналії, відповідальні за 

динаміку монітора відхилення історичного процесу від патерна maxutilityна 

макроекономічному рівні. А це – методологічна помилка, бо екстерналії «малих 

відмінностей» носять не екзогенний, а імпліцитний характер; вони зумовлені не 

випадковим збігом подій та інтересів, а архетипними пластами ментальності 

невідрефлексованого мислення, де людина вписана в ойкос, а ойкос – у космос, 

що й зумовлює вибірковість фільтра індивідуальної свідомості у процесах 

вибору – створення текстів (наративів і патернів) соціально-економічного 

буття. 

Взірцем найбільш повної інституціональної інклюзивності історично 

постала Британія, а на сьогодні – країни англосаксонського світу, передусім 

США. Д. Аджемоґлу і Дж. Робінсон наголошують, що «Славетна революція 

зміцнила й раціоналізувала права власності, поліпшила фінансові ринки, 

підірвала підтримувані державою монополії та зовнішню торгівлю й усунула 

бар’єри на шляху розвитку промисловості… ці інклюзивні економічні 

інститути дали талановитим і натхненним людям… можливості й стимули 

розвивати свої вміння та ідеї, впливати на цю систему таким чином, щоб від 

цього вигравали і вони, і нація загалом… успіх цих людей став переконливим 

прикладом для інших» [1, с. 182]. Д. Аджемоґлу і Дж. Робінсон запитують: 

«Чому цей унікальний процес почався в Англії й чому саме в ХVІІ ст.? Чому 

саме Англія розвинула плюралістичні політичні інститути й порвала з 

екстрактивними інститутами? – і відповідають. – Як уже відомо, політичні 

зміни, що привели до Славетної революції, зумовлені кількома 

взаємопов’язаними процесами. Центральним був політичний конфлікт між 

абсолютизмом і його опонентами. Наслідком конфлікту стало не лише 
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припинення спроб оновити і зміцнити абсолютизм в Англії, а й наділення 

політичною владою тих, хто прагнув ґрунтовних змін в інститутах суспільства. 

Опоненти абсолютизму не просто намагалися побудувати абсолютизм нового 

типу. Це не була лише перемога Дому Ланкастерів над Домом Йорків у Війні 

Троянд. Навпаки, Славетна революція привела до виникнення нового режиму 

на основі конституційного правління й плюралізму» [1, с. 183].  

Наймогутнішою європейською державою пізнього Середньовіччя була 

Іспанія, яка до ХVІІІ ст. здеґрадувала із рівня гравця-суб’єкта до фігури-об’єкта 

на політичній шахівниці світу. Причиною занепаду були екстрактивні 

інститути, передусім, абсолютизм влади монарха, який передбачав екстракцію 

ренти у формі «королівської п’ятої частини» від кожного акту акумуляції 

капіталу, вчиненого як конкістадором, так і негоціантом. Д. Аджемоґлу і Дж. 

Робінсон пишуть, що із 1600 р. в Іспанії почався «абсолютний економічний 

спад» [1, с. 191]. Корона, а не приватний інтерес, ініціювали торгівлю з 

колоніями через монопольні гільдії негоціантів у Севільї. Вільної торгівлі, на 

відміну від Англії, не існувало, а отже, не було передумов формування класу 

дрібних торговців і товаровиробників, тобто власне буржуазії, яка б домагалась 

представницьких інститутів, коаліції та свободи. В Іспанії парламенти-кортеси 

не відображали повною мірою інтересів суспільства; у них не було достатньо 

малих груп з різними інтересами, які б шукали компроміс і практикували 

плюралізм, будучи спільно орієнтованими проти абсолютизму. Врешті-решт 

монархія здолала кортеси у праві збору податків, і з 1664 р. кортеси припинили 

своє існування, відновивши свою діяльність тільки після наполеонівської 

окупації. Податковий тиск в умовах відсутності стимулів, як і в часи пізнього 

Риму, призводив до відтоку міщан у села, де станом на початок ХVІІІ ст. одна 

людина з десяти мешкала у місті. Відсутність буржуазії як класу 

унеможливлювало індустріалізацію і розвиток промисловості. Король Іспанії 

став ініціатором «пастки бідності» у своїй державі. 

Особливу місію у розвитку інклюзивних інститутів як у Старому, так і в 

Новому Світі відіграла Франція. Ця країна, будучи монархією, практикувала 
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екстрактивні інститути для привласнення ренти. Ще меркантиліст Ж. Б. 

Кольбер проводив вибіркову політику такої організації промислового 

виробництва, де доходи збагачували винятково Перший стан (духовенство) і 

Другий стан (дворянство). Третій стан (буржуазія та усі інші) був, передусім, 

фінансовим донором двох вищих. Фізіократи, найперше в особі Ф. Кене, 

запропонували «Економічну таблицю» як практичний посібник із королівської 

політики відтворення системи господарювання, де провідною галуззю 

виступало сільське господарство. У статичній системі відтворення чистого 

продукту фізіократи не врахували ентропійного навантаження Версалю на 

економіку. А. Тюрго, будучи міністром фінансів, намагався зупинити 

наростання цих згубних процесів оподаткуванням привілейованих класів 

суспільства. Після його очікуваної відставки антифізіократ Ж. Неккер 

розвернув фінансову політику у зворотний бік, мінімізувавши потік ресурсів у 

відтворення чистого продукту і в країні поголовну бідність серед населення 

змінив голод. У відповідь народ пішов на штурм Бастилії і повів Версаль на 

гільйотину. 

Наполеонівські війни експортували у Європу інклюзивні політичні 

інститути – верховенство права, руйнування привілеїв та представницьку 

демократію. Були емансиповані у громадянство євреї, які включилися в 

економічну діяльність, і навіть коли настала постбонапартистська реакція, вона 

вжене стосувалася впливових банкірських домів колишніх вихідців із гетто. 

Таким чином, станом на початок ХІХ ст. інклюзивні інститути успішно 

витісняли старі екстрактивні практики абсолютистських режимів у Європі: 

Англія власним прикладом демонструвала переваги інклюзивних економічних 

інститутів у синергії з інклюзивними політичними інститутами, а Франція на 

багнетах революційної армії експортувала інклюзивні політичні інститути у 

Нідерланди, Бельгію, Іспанію, Польщу, де вони укорінювалися більшою чи 

меншою мірою, надалі флуктуючи у режимі «малих відмінностей», серед 

реанімованого після поразки Бонапарта абсолютизму, опертого на екстрактивні 

політичні та економічні інститути. 
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Однак, гіпотеза «малих відмінностей» не пояснює принцип 

інституціональної комплементарності. Пояснення спонтанного характеру 

тенденції інституціональної інклюзивності не передбачає відповіді на питання 

про ефективність впровадження. Якщо, наприклад, інклюзивні економічні 

інститути є результатом «зиґзаґу» англійської історії, тобто, особливих 

унікальних передумов, то успішність їх впровадження в інших країнах 

залежить від наявності подібних передумов в історії приймаючих країн, яка 

ніде і ніколи не повторюється. А це розвертає формат мімезису із відтворення 

форми (що гарантовано дасть акомплементарно-симулякративний ефект) до 

пошуку глибинних, у ментальності закорінених передумов подібного типу 

інституційних впроваджень, передусім в аксіологічному континуумі 

соціального буття. Тобто, увагу треба зосередити на культурне поле 

атрактивності – макрорівень соціокультурної динаміки економічних систем. 

На цьому рівні розгортається біполярне атрактивне поле, що зумовлює 

динаміку мезорівня: знання → сила → багатство. Власне макрорівень теж являє 

собою алгоритм тріалектичної динаміки субстанціонально-сутнісних начал 

мезорівня у формі тріалектичної структури: аксіологічний наратив → 

парадигмальний проект → праксеологічний патерн, у дихотомічному 

атрактивному континуумі чуттєвого та ідеаційного типів культури. 

Парадигмальний проект завжди несе ідею втілення цінності у бутті. 

Праксеологічний патерн – ідею відтворення певного порядку, наративованого 

цінністю. На рівні аксіологічних нарацій фільтр свідомості схоплює 

онтологічний сенс буття, у якому виявляє властивості атрибут Єдиного 

Сущого. Розпакований такими чином сенс постає як цінність, а образотворений 

текст маніфестації цієї цінності – як інноваційний проект вдосконаленої 

можливості буття. Таким чином, аксіологічний наратив набуває конкретної, 

виразної, пізнавальної форми своєї актуалізації як парадигмальний проект, у 

якому обумовлено принципи доцільності та шляхи оптимізації системи засобів 

поетапного осягнення цілей до рівня тієї інтегральної єдності бажаного стану 

буття, котрий серед аксіологічних текстів буття виступає атрактором-
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концептом мети даного парадигмально-патернального проекту.Коли мова йде 

про альтернативний проект економічного порядку, у якому сутнісних зрушень 

зазнають існуючі інститути, то ідентифікацію атрактора (що є метою 

системного аналізу) поточних модифікацій поведінкових патернів економічної 

діяльності слід здійснювати у середовищі альтернативно флуктуючого щодо 

основного типу культури та культурної ментальності дихотомічного центру, 

відповідно, чуттєвого або ідеаційного порядку.Тобто, якщо гомеостаз 

економічної системи в режимі статичної ефективності підтримують 

екстрактивні інститути, відтворюючи патерн влади креольської еліти у статусі 

«багатство» засобами патерна «сила»: монополізацією ринку, злиттям влади і 

капіталу, потоками асиметричної інформації у засобах комунікації тощо, то 

природним атрактивним середовищем появи проекту альтернативного порядку 

на основі ініціативи інсайдерства «нових комбінацій» (не в сенсі виробничих 

технологій, а в значенні інституціоналізації поведінкових патернів) може 

виступати лише аксіологічний континуум сенсів альтернативного типу 

культури. Якщо у режимі «залізного закону олігархії» для влади і «пастки 

бідності» для населення впровадження інклюзивних інститутів та 

інноваційного підприємництва обмежується лише окремими галузями 

«ресурсного прокляття», що не дозволяє запустити кумулятивні кола 

збільшуваної прибутковості «добробуту для всіх», то саме в умовах середовища 

альтернативних цінностей культури може виникнути парадигмальний проект 

альтернативного економічного порядку. Так, скажімо, в умовах симулякрії 

патернів чуттєвої культури, де виробництво цінностей вже неможливе через 

нездатність зчитувати онтологічні сенси нової якості буття, лише ідеаційний 

тип культурної ментальності здатний висунути пропозицію такої форми 

економічного порядку, де не лише буде переосмислено суть виробничих 

відносин чи збільшено кількість «вікон можливостей», а буде запропоновано 

нову парадигму людини у стосунку до природи, де нагромаджені попередньою 

культурою суперечності між буттям і небуттям будуть конструктивно подолані 

інноваційно набутою здатністю якісно примножувати буття через творчість.  
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Тріалектичні конфігурації соціально-економічної дійсності, зумовлені 

атрактивністю, відображено на рис. 4.1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Кліометрична модель розвитку економічних систем в умовах 

соціокультурної динаміки 

Ми висунули гіпотезу, що умовою дійсної комплементарності 

впроваджуваних в економічну систему інклюзивних інститутів виступає 

МЕГАРІВЕНЬ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ ДОМІНАНТ 

Есхатологічний 
проект історії 

Хіліастичний 
проект історії 

патерн-підсилювач: 
Національний образ світу – Ейдос 

організаційний 
патерн: 

Першопарадигма – 
Логос 

гомеостатичний 
патерн: 

Нація – Телос 

МАКРОРІВЕНЬ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДИНАМІКИ 

Ідеаційна культура Чуттєва культура патерн-підсилювач: 
парадигмальний проект 

організаційний патерн: 
аксіологічний наратив 

гомеостатичний патерн: 
праксеологічний патерн 

МЕЗОРІВЕНЬ ПАТЕРНА ВЛАДИ 

Інклюзивні інститути Екстрактивні інститути патерн-підсилювач: сила 

організаційний 
патерн: знання 

гомеостатичний 
патерн: 

багатство 
МІКРОРІВЕНЬ БАЗОВИХ ПАТЕРНАЛЬНИХ БІЗНЕС-ТРІАД 

шумпетерівський 
інсайдер «нових 

комбінацій» 

«креол» в режимі 
оптимуму Парето 

патерн-підсилювач: венчурний капіталіст 

організаційний 
патерн: когнітарій 

гомеостатичний 
патерн: маркетолог 

Рис. 4.  Чотирирівнева концептуальна модель розвитку 
соціокультурних систем національної економіки 

 (Джерело: розроблено автором) 
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референтність аксіологічних наративів культури приймаючої країни із 

праксеологічними поведінковими патернами, субстанціональним контекстом 

яких і виступає відповідний інститут. Міра референтності, а отже, якість 

апробації, виявляється на основі історичного матеріалу, де мають місце 

прецеденти досвіду подібних впроваджень в подібних умовах, проте в іншу, 

минулу епоху. Оскільки нас цікавить людиновимірність, а не формат 

поведінкового патерна, тобто, сутнісний, а не субстанціональний бік певної 

модальності буття, то предметом уваги дослідника мають слугувати ті 

архетипові, онтологічні сенси, які виступають шкалою координат, принципами 

символічної структуризації та змістового впорядкування хаосу в ойкос. Це 

глибинні архетипові нарації, які не просто зумовлюють оцінювання у 

рефлекторно-раціональному ментальному режимі maxutility, а слугують власне 

тим онтологічним фільтром опрацювання контексту виклику та впорядкування 

змісту патерна, зосереджуючи увагу, а отже, мобілізуючи волю, для 

впорядкування тих аспектів буття, де б в унікальних обставинах поточної 

дійсності (теперішньому) набув конкретної форми суспільного порядку 

Національний образ світу – символічний сюжет ідеального буття, у якому 

атрибути-денотати Єдиного Сущого утвердили достовірність переваги буття 

над небуттям і, як символи, акумулювали відтворювальну силу онтологічних 

сенсів буття у будь-які моменти історичного часу.  Тому символи етнокультури 

наповнені репродуктивним потенціалом волі до життя для національної 

ментальності продукувати такі образи буття, які, наративуючись, 

конституюють поведінкові патерни у таких інституціональних вимірах, де 

ойкос – впорядкований економічний устрій – виступає зоною комфорту 

якнайширшої релевантності станів буття і станів свідомості в режимі соборної 

ідентичності.  

З позицій академічної версії національної історії вкрай непевно можна 

вести мову про її практичне значення для сьогодення, адже минуле, архаїка, під 

цим кутом зору – це лише показник ступеня прогресу у розвитку продуктивних 

сил сучасності у контексті лінійної парадигми часу у порівнянні із відсталістю 
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предків у нарощуванні додаткового продукту. Проте Національний ойкос, як 

образ впорядкованого світу, де референтність архетипу і патерна зумовлює 

довершену міру емоційного та когнітивного комфорту, не включає кількісних 

показників ВВП, а лише ті аксіологічні наративи, на основі яких впроваджувані 

інклюзивні економічні інститути дадуть синергетичний ефект 

комплементарності, а отже, уможливлять «добробут для всіх» на противагу 

«добробуту для обраних» в обов’язкових «пастках бідності» для всіх. Тобто, за 

таких умов має місце негентропійний формат економічного розвитку, де 

стимули пошуку ренти ґрунтуються на когнітивних ресурсах інсайдерства 

«нових комбінацій», які є результатом здатності фільтра свідомості 

інтерпретувати онтологічні сенси буття, використовуючи для цього 

Національний Архетип як аксіологічну шкалу вибірковості розпаковування 

спресованих сенсів семантичного вакууму і продукування відповідних текстів 

(інформаційно-інноваційних продуктів), наділених споживною вартістю нових 

можливостей нової якості буття. Лише під таким кутом зору історія може 

виступати як праксеологічний когнітивний ресурс для конструювання 

поведінкового патерна економічної діяльності. 

Історія культури, на відміну від академічної версії історії на основі 

систематизації літописних свідчень як статистичних даних, – наративна, бо 

вона несе алгоритм буття, а не емпірику причинності. Тому наратив 

етнокультурної традиції був, є і буде праксеологічно придатним поза межами 

дискретностей часу: що для ХVІІ-го ст., що для ХХІ-го ст. Більше того, усі 

інновації, на які спроможні представники даного етносу, є текстами, 

ініційованими Архетипом – онтологічним сенсом світу та вписаною у нього 

людиною.  

Історію розуміють як реалізацію трансформацій суспільств та їх 

економік у часі. А час трактують як унітарний і дискретний, і звідси – лінійна 

та циклічна парадигми історичного часу. Проте тут же – ургічне і гонічне 

світорозуміння принципів і цілей змін у часі, а отже – хіліастичне та 

есхатологічне розуміння буття. Звідси випливають дві концепції суті буття: 
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берґсонівська ідея вічного становлення та ґенонівська ідея вічного 

Першоджерела (аристотелівського «нерухомого рушія»). Як це не алогічно, 

проте есхатологічно-гонічна парадигма циклічності історії нами трактується у 

контексті ідеї Першоджерела. А ідея прогресу, лінійності та становлення – 

лише дискрети Великого Повернення. 

У науках про суспільство історія виступає основним та невід’ємним 

методом дослідження, адже минуле – це єдина реальність, котра зумовлює 

досвід. Інформаційним банком про цей досвід виступає пам'ять, а соціальна 

пам'ять – це, передусім, статистика. Числовий показник економічної 

ефективності виступав фактом соціального буття, водночас маючи свою 

причинність у минулому та слугуючи висхідним параметром динаміки 

економічних процесів для майбутнього. Число в історії – це точка переходу, 

міра кількісних зрушень у бутті. Історія – це факти реалізованих можливостей, 

які дослідник зводить у систему для розуміння якісного виміру буття світу у 

певну епоху. Реалізація можливості – це звершення вибору з-поміж 

альтернатив, внаслідок чого альтернативи з їх наративними мотиваціями 

ховаються у тінь потенціальності іншого, незвершеного, нереалізованого,  

згорнутого уточку небуття можливості буття світу. Тобто, альтернативні 

можливості нездійсненого вибору залишаються спресованими сенсами буття на 

шкалі ймовірностей у семантичному вакуумі Всесвіту – залишаються 

незвершеним задумом Творця, Його думкою про світ, яка продовжує очікувати 

на увагу з боку людської свідомості, щоб стати потребою цілеспрямованої волі 

творчо змінити і вдосконалити існуючу матеріальну реальність кроком 

довершеного буття у напрямку його ідеалізації. Матеріалізація довершеності 

через праксеологічний чин – це результати економічної діяльності – споживні 

вартості духовного і матеріального порядку, на основі викопних решток яких 

історик бачить профіль і велич цивілізації. Він аналізує причини занепаду або 

відшукує контури причинно-наслідкових зв’язків із сучасністю, зокрема – 

відшукує джерела суперечностей сучасності, витоки існуючих у сьогоденні 

проблем, і він невідворотно виходить на аналіз зважування ймовірних, 
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альтернативних шляхів, тих нереалізованих можливостей, якими зігнорували 

пращурі у своїх раціональних чи ірраціональних мотиваціях осягнення 

добробуту. Варіантом подібної «якбитології» в економічній історії виступає 

кліометрика.  

Ключова ідея кліометрики зводиться до застосування кількісних методів 

до проблем історії, щоб на основі альтернативних можливостей застосування 

ресурсів досліджуваної епохи максимізувати такі результати, які зняли б 

суперечності та створили кращі висхідні умови більш досконалої реальності 

сьогодення. Для цього кліометрики користуються контрфактичними гіпотезами 

– інтелектуально-спекулятивними експериментами на основі умовних 

передбачень застосування альтернативного використання ресурсів, та 

контрфактичними моделями – системами рівнянь, де на основі статистичних 

даних історичної епохи оцінюється можливий хід розвитку економіки. 

Кліометричні контрфактичні гіпотези та контрфактичні моделі мають одну 

суттєву хибу: оцінюючи минуле очима сучасника, кліометрики, маючи справу 

із числовим показником, не можуть достеменно стверджувати чим є 

статистичний показник – фактом осягнутої мети, чи засобом осягнення вищої 

мети?Свої дійсні мотивації предки забрали з собою у вічність, залишивши 

нащадкам прирівнювати результати їхніх дій на шкалу оцінок розуміння 

майбутніх переваг очима нащадків. А це однозначно деформує висновки про 

межі раціональності в умовах латентності історичного контексту розуміння 

цілей.Наприклад, кліометрика не пояснює феномена «темних віків» раннього 

Середньовіччя, коли безповоротно було втрачено інтелектуально-технологічну 

спадщину технічних здобутків Античної цивілізації. Цей факт суттєво підважує 

лінійну парадигму прогресу унітарності історичного часу.  

Деякі кліометрики, зокрема Р.-В. Фоґель, С. Енгерман, Д. Норт та ін. 

слушно з’ясували, що економічні системи, вибудувані на екстенсивному 

способі виробництва та екстрактивних інститутах розподілу, були насправді 

висококонкурентними і не містили жодних суто економічних передумов свого 

занепаду. Як приклад наводиться аграрно-рабовласницька система 
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американського Півдня напередодні громадянської війни. Тобто, причини 

занепаду насправді кореняться в інших, позаекономічних континуумах, які не 

лежать у полі зору економістів. Д. Норт [387] цілком слушно стверджує, що 

Другу економічну революцію забезпечила не стільки індустріалізація, чи, тим 

більше, «невидима рука», скільки зведене в ранг економічного активу знання, 

необхідне для обслуговування машин та зростаючого інноваційно-

технологічного парку машин. Аграрні економіки середини ХІХ ст. давали 

вищий ВВП ніж індустріальні, але це був «добробут для обраних», тому не 

економічні, а політичні, соціальні та ідеологічні рушії історії зумовлювали 

доцільність становлення, розвитку чи занепаду існуючих економічних систем.  

Сучасна економічна наука нагромадила три фундаментальні світоглядні 

підходи розуміння соціальної дійсності: механістичний підхід розуміння 

суспільства як механічного агрегату; органічний підхід розуміння 

невизначеності мети руху системи; синергетичний підхід самоорганізації живих 

мультиінтелектуальних систем суспільства, де розвиток трактується як творчий 

процес  додавання нової якості буття до потоку неперервних змін шляхом 

свідомого вибору. Перший підхід лежить в основі ідеології ринкового 

фундаменталізму: існують універсальні фактори зумовлюючого детермінізму 

чітко визначених патернів економічної діяльності, застосування яких гарантує 

успіх. Саме цей підхід сприяв широкому застосуванню математичних методів в 

економічному аналізі, зокрема економетрики і кліометрики. Взірцево-

безальтернативною вважалася англійська версія економічного розвитку та 

англосаксонська модель світу – самозробленої людини в утилітарно-ургічному 

середовищі природи. Алгоритм буття зумовлювався наративом: висхідні умови 

для системи рівнянь, наприклад інституціональні параметри британської 

економічної дійсності, передбачають таке моделювання і практичне 

застосування, коли і минуле, і майбутнє стає зрозумілим: перше – 

відновлюваним, друге – передбачуваним завдяки існуванню історичного 

стандарту локального досвіду, трактованого як універсалія. Історичний досвід 

буття однієї країни трактувався як універсальна формула мімезису для решти 
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світу, незалежно від умов середовища. Таким чином буття трактувалося як 

прогноз в межах моделі, і тільки в межах дискретної моделі без будь-яких 

екстерналій гарантується успіх – матеріальний добробут мікрорівня булочника, 

м’ясника і пивовара на шпильковій мануфактурі.  

Одним із активних критиків цього підходу вважається Дж. Сорос. На 

його думку, ринкові фундаменталісти трактують динаміку економічних 

процесів (сам Дж. Сорос наводить приклад фінансових ринків [490, с. 44]) за 

аналогією із рухом фізичних об’єктів, траєкторію яких можна визначити 

математично, а отже, будь-який економічний результат можна спрогнозувати і 

досягнути бажаного. Цей підхід помилковий в самій основі своїй, бо, будучи 

досконало поінформованими, економічні суб’єкти діяли б так, щоб результати 

зусиль максимізації ними власної корисності відповідали б цілковито їх 

очікуванням та прогнозам на основі раціонально осмислених можливостей. Це 

статична модель когнітивної функції, де відсутня невизначеність щодо 

майбутнього. Парадокс полягає в тому, що така кліометрична модель заперечує 

власне історію, яка є сукупністю подій, що змінюють світ і, головне, змінюють 

розуміння світу, тобто, когнітивна функція набуває динамічного виміру, а отже, 

еволюція економічних систем стає можливою. У своїй теорії рефлексивності 

Дж. Сорос наголошує про контур зворотного зв’язку між мисленням і 

дійсністю. Суть теорії рефлексивності в тому, що думка зумовлює подію, але й 

сама є відображенням реальності, досвіду буття. Кожен факт соціального буття 

є наслідок когнітивного зусилля і відображає міру відхилення від задуму через 

ступінь непоінформованості. «Саме рефлексивність робить будь-який процес 

суто історичним», – наголошує Дж. Сорос [490, с. 8]. Якщо індивідуальні 

рішення зумовлюють результат на мікроекономічному рівні, то економічні 

теорії, впливаючи на свідомість адептів, спричинюють зміну правил гри в 

економічній системі на макроекономічному рівні, і навіть на мегарівні, 

пропонуючи певний образ світу, у який вписана людина, і в межах якого 

відбувається інтерпретація сенсу її буття.  
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Органістична парадигма економіки – це антитеза механістичній: 

рішення економічних суб’єктів випливають з очікувань, але майбутнє, 

віртуалізоване в очікуваннях, починається з актуального рішення в умовах 

асиметричної інформації тут і тепер. В результаті «різні рішення породжують 

різне майбутнє» [490, с. 44], зумовлюючи монітор відхилення та провокуючи 

здивування від новопосталого факту, який ставить свідомість в режим 

коригуючого адаптування до ситуації. Органістична парадигма виставила на 

посміховисько раціонально-детерміністсько-агрегативну версію історії, 

трактуючи її натомість «як відкритий процес, для якого характерні 

несподіванки, зміни, мутації, біфуркації, зворотний зв'язок і кризи», 

непередбачуваність та заперечення «кінцевого пункту призначення» [540, с. 

20]. Історія – це вічне становлення, що флуктує в умовах гомеостазу. Економіка 

– це динамічна система, яка, долаючи певну множину своїх нерівноважних 

станів, осягає власний гомеостаз як мету свого існування, котра в умовах 

вічного становлення слугує засобом іншої мети. Імпульс такому мисленню 

надав ще Д. Рікардо, оголосивши предметом політекономії дослідження законів 

розподілу, тобто, стадію урівноваження усіх попередніх збурень, пов’язаних із 

виробництвом і обміном. Кожен живий організм дійсно реалізує негентропійну 

функцію в актах відтворення свого існування, невідворотно зближаючись до 

стану свого гомеостазу. Тому ставити питання про принципи гомеостазу на 

рівні предмета дослідження можна лише тоді, коли попередньо з’ясовано 

негентропійні принципи відтворення економічної системи. З поміж усіх 

економічних теорій цими негентропійними факторами як пріоритетними 

цікавиться лише еволюційна економічна теорія та фізична економія.  

Кульмінації вчення про гомеостаз набуло у теорії 

рівновагимаржиналістів. Зі словом критики знову виступив Дж. Сорос. Треба 

мати на увазі, що коли історик має справу із статистичними даними, які 

відображають звершеність історичних подій, то число – це факт функції 

учасника, натомість алгоритм когнітивної функції учасника історичного дійства 

залишається таємницею для дослідника, який можливо виявить факт у 
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майбутньому. Тому у теорії рефлексивності факт виступатиме критерієм істини 

лише в умовах історичного контексту, а цей контекст переважно прихований і 

потребує з’ясування через висунення гіпотези, яка не може бути перевірена, а 

лише дискредитована, сфальсифікована. Гіпотетичне узагальнення, 

ґрунтуючись на висхідних параметрах, набуває характеру прогнозу. Гіпотеза 

залишається авторитетно дієвою невизначено довго, допоки результати не 

підтвердять або не спростують правдоподібність висунутої ідеї. Але історія, з 

одного боку, має справу з фактами результатів, висхідні умови яких невідомі, а 

з іншого – з фактами висхідних передумов, які дали неочікувані результати для 

недавніх часів. А це вкрай ускладнює фальсифікацію історичної гіпотези, тому 

навіть академічна версія історії – це лише консенсусна гіпотеза минулого, 

легітимізований міф конкретної інтерпретації, наприклад, міф про спільну 

давньоруську народність чи норманське походження державності в офіційній 

академічній версії О. Пріцака [425] тощо. 

Фактом історичного результату, що виправдовує гіпотезу щодо 

характеру динаміки живої системи є її гомеостаз. Дж. Сорос пише: «Рівновага – 

продукт аксіоматичної системи. Економічна теорія будується на принципах 

логіки і математики: вона ґрунтується на певних постулатах, і всі її висновки 

теж ґрунтуються на цих постулатах в результаті логічної маніпуляції. Можливо, 

що рівноваги ніколи не буде досягнуто, але цей факт не повинен 

унеможливлювати логічні конструкти, де гіпотетична рівновага представлена 

як модель реальності, спричинюючи викривлення. Евклідова геометрія 

залишається дієвою аксіоматичною системою, ґрунтовно доводячи, що Земля 

плоска» [490, с. 40].Насправді рівновага не завжди відображає когнітивну 

функцію. Так, зокрема прийнято вважати, що механізм цін пасивно відображає 

умови попиту і пропозиції. Криві попиту і пропозиції взаємопов’язані, проте 

для визначення цін, вважає Дж. Сорос, ці криві слід аналізувати автономно. Але 

при цьому «економісти будуть позбавлені можливості розробляти 

узагальнення, подібні до узагальнень природничих наук» [490, с. 41]. Тоді слід 

буде визнати, що існують умови ринкових подій, котрі впливають на попит і 
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пропозицію, наприклад ціни. І таким ціновим фактором, який перетворює 

«рівновагу в ілюзію» [490, с. 46] Дж. Сорос вважає інновації, кумулятивні кола 

зростаючої прибутковості яких шляхом дифузії та кластеризації руйнують саму 

ідею рівноваги. 

К. Фримен і Ф. Лука стверджують, що «моделі загальної рівноваги, які й 

досі домінують в економічній теорії магістрального напрямку, абсолютно 

неспроможні пояснити технологічні революції та соціальні зміни, які 

відбувалися протягом останніх двохсот років» [549, с. 21].Якщо механістична 

версія кліометрики трактує історію як лінійний процес, свого роду дидактичну 

емпірику, співвідношення минулого і можливого на основі оцінки якості буття 

теперішнього, де з допомогою економетричних моделей минуле стає спрощено 

зрозумілим, а майбутнє – спрощено визначеним, то органістична версія 

кліометрики визнає спонтанність руху системи у напрямку свого гомеостазу на 

основі, як стверджував Д. Норт [387], алгоритму співвідношення доходів і 

витрат, пов’язаних із спеціалізацією. Тут ключовим виступає зумовлюючий 

вплив техногенезу на розвиток виробництва і добробуту, і, відповідно, основна 

проблема дослідження – інституційна зміна характеру виробничих відносин, 

зумовлена «викликом» з боку продуктивних сил. Органістичний підхід бере до 

уваги історичний контекст, з якого випливає статистичний факт, проте, 

трактуючи історичний розвиток як процес спонтанний, нерівноважно 

флуктуючий у напрямку гомеостазу, цей підхід не може запропонувати 

алгоритм визначеної комплементарності інституціональних впроваджень. Ця 

група кліометриків, застосовуючи космополітичну неокласичну парадигму, 

розробила когнітивний патерн інституційних впроваджень на основі 

історичного матеріалу, в межах якого має діяти ринкова економіка, проте 

залишила поза увагою ті історичні умови, в які вмонтовується 

інституціональний патерн. А це автоматично програмує появу і вплив 

екстерналій такою мірою, що синкретизм стає синонімом ентропії, а не 

розвитку. На порядок денний виходило розуміння необхідності розробки 

синергетичної парадигми економічної історії, де добробут – це не лише сумарні 



240 
 

кількісні показники ВВП, а кумулятивний ефект «капіталу духу і волі», тобто, 

міра вписаного у природу соціуму, міра втілених у буття ідеалів історичної 

епохи. Синергетична парадигма економічної історії потребувала синергетичної 

парадигми культури, яка б дозволила інтерпретувати еволюцію інститутів в 

аксіологічному контексті тих онтологічних сенсів буття, які визначають 

національний образ світу того чи іншого народу, його Архетип, який 

праксеологічно розкривається в історії через емпіричний факт – матеріальний 

добробут.  

Перший крок до розуміння синергетичної природи кліометричного 

аналізу динаміки економічних систем здійснив Й. Шумпетер [674]. Оскільки 

рівновага не забезпечує прогресу, то творча деструкція є виправданою. А отже 

інновація, яка передбачає деструкцію рівноважного стану ринку, є екзогенним 

чинником заміщення існуючого в інституціональній формі раціонально-

рівноважного патерна ухвалення рішень щодо добробуту у дискретності 

оптимуму Парето. Дифузія інновації запускає кумулятивні кола збільшуваної 

прибутковості усієї системи. Інклюзивні інститути при цьому відіграють 

визначальну роль, слугуючи вмонтованими стабілізаторами, які проблему 

вимушеного безробіття, пов’язаного із впливом творчих деструкцій, 

розв’язують відкритістю вікон можливостей, де завдяки зростаючій 

прибутковості кластерів інновацій розширюється доступ до капіталу і 

розв’язується «загадка капіталу» [185]. Під таким кутом зору інклюзивні 

інститути жодним чином не можна розглядати як механізми забезпечення 

гомеостатичності економічної системи, що властиво екстрактивним інститутам, 

оскільки реальна економіка – це нерівноважний процес флуктуючих збурень 

інсайдерства «нових комбінацій». Тобто, інклюзивні інститути є вмонтованими 

стабілізаторами біфуркаційних, а не адаптаційних функцій патернальних 

проектів господарських практик. 

Кожен економічний поведінковий патерн є визначеним 

(інституціоналізованим) способом задоволення потреби. Маржиналістсько-

неокласична парадигма ринкового гомеостазу виходить із тези попередньої 



241 
 

заданості сукупності потреб, обумовлених граничними параметрами 

виробництва (гранична продуктивність) і споживання (гранична корисність). 

Й. Шумпетер наголошував, що уся сукупність зв’язків системи економічних 

вартостей «лежить нижче порогу усвідомлення» для індивідуальногоmaxutility. 

Навпаки, його досвід вмонтований у цю систему як її елемент, завдяки чому 

індивід «рік у рік реалізує систему взаємоузгоджених вартостей» [674, с. 52]. 

Й. Шумпетер писав: «Одного разу встановлена система цінностей і одного разу 

задані комбінації виробничих чинників завжди слугуватимуть вихідним 

пунктом для кожного нового періоду й матимуть… презумпцію на свою 

користь» [674, с. 52]. Це й дає підстави для тверджень про універсальність 

раціональної поведінки індивіда. Але ж інсайдерство «нових комбінацій» 

автоматично передбачає еволюцію потреб, про що засвідчує ще «закон Сея», де 

пропозиція формує свій власний попит та визначає доходи, а пропозиція 

«нових комбінацій» попит ще й розширює та модифікує, привносячи у 

поведінковий патерн інноваційний вимір когнітивної функції учасника. 

Маржиналісти звичайно ж розуміли, що економіка є динамічною 

системою, але вони еволюцію розуміли як екстенсивний приріст кількісних 

показників виробництва, тобто виявляли свою ментальну залежність від 

спадщини механістичної парадигми соціального буття. К. Фримен та Ф. Лука 

стверджують, що розвиток розумівся як монотонний тренд нагромадження 

капіталу через заощадження та зростання кількості населення, які додаються до 

процесу врівноважування, але справа в тому, що реального тренду до рівноваги 

не існує, а є лише низка дискретних точок рівноваги [549, с. 81].  

Важливий крок у напрямку становлення синергетичної парадигми 

економічних систем здійснив Г. Башнянин. У переліку свого інтелектуального 

доробку, що перевершив дві сотні наукових монографій та більш ніж півтори 

тисячі інших видів публікацій, вітчизняний вчений висуває модель «надточної 

версії» економічної науки – метрологічного аналізу економічних систем. 

Економічна система, на думку Г. Башнянина, – це те, що формується за умов 

відповідної економічної поведінки [632, с. 823]. Саме ця економіко-
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метрологічна поведінка, по-суті патерн, є «істинним деміургом» економічних 

систем, формуючи ринок, але будучи при цьому сама детермінована мірою 

концентрації капіталу. Мірилом економічного прогресу є збільшення 

економічної вигоди, вираженої зростаючою нормою чистого доходу. 

Економічний розвиток – це реалізація грошової вигоди, тому економічна 

система, за Г. Башнянином, – це «грошова вуаль» господарювання [632, с. 824]. 

Отож, економічна система конструюється поведінковим патерном, який 

продукує грошові потоки. І саме моніторинг такого патерна є критерієм 

істинності економічного дослідження [632, с. 824]. Саме такі дослідження Г. 

Башнянин визначає як метрологічні. Метрологічний метод не може бути 

предметом мімезису; він може бути «вироблений лише з власного матеріалу» 

[632, с. 825]. Кожна наука має свій власний метрологічний метод: фізика – свій, 

математика – свій. Їх автоматичне перенесення в економіку – причина усіх 

теоретичних проблем. Г. Башнянин пише: «Метрологічний аналіз економічних 

систем – це такий кількісно-якісний аналіз, в якому відшуковуються такі 

економічні параметри, зміна яких свідчить про зміну якісного змісту в 

дослідженні певних систем» [632, с. 825]. 

Виходить так, що грошова вигода може бути вираженням еволюції 

якісного змісту економічного буття, якщо вона представлена потенціалом, 

передусім, нової купівельної спроможності інсайдера «нових комбінацій» через 

залучення інституції венчурного капіталу при впровадженні у виробництво 

інноваційного типу економічної вартості (бо тільки так в економіку 

привноситься нова якість буття, що підлягає дифузії кількісного тиражування у 

кумулятивних колах збільшуваної прибутковості – еластичного розтягування 

площі грошової «вуалі»). Метрологічний аналіз може застосовуватися і до 

якісного змісту «грошової вуалі» також і в умовах статичної ефективності 

оптимуму Парето. Але тоді ця «вуаль» звужуватиметься в силу дії закону 

ентропійності живих систем, адже у замкнутих системах, якими і є ринкові 

системи у стані рівноваги, кожен наступний цикл відтворення соціального 

буття володітиме меншим енергетичним потенціалом, ніж попередній. Звідси – 
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загострення класової боротьби, імперіалістичні амбіції, вдосконалення способів 

рейдерства для екстракції ренти, посилення експлуатації, злиття влади і 

капіталу для збереження статусу (та й життя) креольських еліт, тобто, – увесь 

арсенал політичної метрології зводиться до концентрації патерна «грошової 

вуалі» в руках тих, хто зосереджує капітал лише в галузях із спадною 

прибутковістю, що слугують джерелами ренти провладних креольських еліт. 

«Грошова вуаль» звужуватися не може, бо її природна функція – бути 

флуктуючим континуумом біфуркації нової якості буття, що підлягає 

кількісному кумулятивному тиражуванню. І лише це можна трактувати як 

економічний розвиток. 

Ще звернемо увагу на одну тезу Г. Башнянина: метрологічний метод 

економічного аналізу породжується когнітивним лоном самої економічної 

науки – цей метод не може бути інтелектуальним байстрюком, імплікованим з 

іншої науки, продуктом мімезису, як вважає більшість сучасних економістів-

мейнстрімівців. Метрологічний метод відображає міру релевантності 

соціального життя, реальної практики господарювання та теоретичного 

поведінкового патерна, систематизованого економічними інституціями. Але ж 

патерн – це продукт культури, і він – зумовлюючий фактор становлення 

ринкових інститутів. Таким чином, культурний наратив слугує ментальним, 

конституюючим принципом метрологічного підходу «надточного» аналізу 

економічних систем.  

Передумовою інституціональної комплементарності поведінкового 

патерна, на думку Г. Башнянина, слугує ступінь концентрації капіталу, або 

масштаб системи. Проте процес концентрації капіталу має місце тоді, коли 

йому передує пожвавлення виробничих відносин на основі інституціональної 

інклюзивності. Тобто, коли інсайдери «нових комбінацій», будучи наділені 

«екстраординарним інтелектом і волею неперервної градації ініціативи за 

інтенсивністю» [674, с. 89], утворюють «нову купівельну спроможність на 

виробничі сили» [674, с. 112]. Капітал – це енергія, а енергія є результатом 

фокусу уваги, що генерує волю до життя. Н. Кондрать’єв писав: «протягом 
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приблизно двох десятиліть перед початком наростаючої хвилі великого циклу 

спостерігається пожвавлення у сфері технічних винаходів. Перед початком і на 

самому початку наростаючої хвилі спостерігається широке застосування цих 

винаходів у сфері промислової практики, пов’язане з реорганізацією 

виробничих відносин. Початок великих циклів переважно співпадає із 

розширенням орбіти світових економічних зв’язків» [273, с. 202].  

Але треба зазначити, що, хоча Н. Кондрать’єв і визнавав пріоритетність 

динаміки перед статикою, вважаючи, що «економічна дійсність динамічна по 

суті… в дійсності існує лише динаміка явищ» [273, с. 53], він критикує 

Й. Шумпетера за те, що той «бачить динаміку лише там, де є творча 

підприємницька діяльність, котра дає нові комбінації елементів економічної 

дійсності» [273, с. 57]. Н. Кондрать’єв дорікає Й. Шумпетеру через те, що той 

розуміє економічну динаміку лише як якісні зміни, ініційовані підприємцями-

новаторами, та ігнорує кількісні зміни. Через те Н. Кондрать’єв називає «точку 

зору Шумпетера теоретично не плідною» [273, с. 57], бо він переплутав 

протиставлення статики і динаміки економічних систем із протиставленням 

статичних і динамічних точок зору. Власне динамічні процеси в економічних 

системах Н. Кондратьєв поділяє на еволюційні, які є незворотними, та 

хвилеподібні – повторювальні [273, с. 58]. Еволюційно-унікальні, на його 

думку, все ж можуть бути виражені формулою, котра «відображає закон 

переходу» [273, с. 59]. Хвилеподібно-зворотні у кожен момент часу постійно 

змінюють свій напрям, врешті-решт повертаючись у висхідний стан. Але цей 

стан вже буде іншим у часі, і це буде «інша комбінація загальних економічних 

умов у виробництві, розподілі, попиті, пропозиції і т. д.» [273, с. 59]. Одним 

словом – це буде новий рівень гомеостазу. Сам Н. Кондрать’єв так 

характеризував встановлений ним закон динаміки: «Великі цикли можна 

розглядати як порушення та відновлення економічної рівноваги тривалого 

періоду. Основна причина їх перебуває у механізмі нагромадження, акумуляції 

та розсіювання капіталу, достатнього для створення нових основних 
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продуктивних сил. Однак дія цієї основної причини посилюється впливом 

другорядних факторів… 

Початок підйому  співпадає з моментом, коли нагромадження і 

акумуляція капіталу сягають такої напруги, що стає можливим рентабельне 

інвестування капіталу з метою створення основних продуктивних сил і 

радикального переоснащення техніки. 

Початок зростання темпу господарського життя ускладнюється 

промислово-капіталістичними циклами середньої тривалості, провокує 

загострення соціальної боротьби, боротьби за ринок і зовнішні конфлікти. 

У цьому процесі темп нагромадження капіталу послаблюється та 

посилюється процес розсіювання вільного капіталу. Посилення дії цих факторів 

зумовлює зміну темпу економічного розвитку і його гальмування. Оскільки дія 

зазначених факторів потужніша у промисловості, то злам співпадає переважно 

із початком тривалої сільськогосподарської депресії. 

Зниження темпу господарського життя обумовлене, з одного боку, 

посиленням пошуків в галузі вдосконалення техніки, а з іншого – відновлення 

процесів акумуляції капіталу в руках промислово-фінансових та інших груп 

переважно за рахунок сільського господарства. 

Усе це формує передумови для нового підйому великого циклу, і він 

повторюється знову, хоча і на новому рівні розвитку продуктивних сил»[273, с. 

226]. 

Сам Н. Кондрать’єв при цьому наголошував, що своїм завданням вважає 

дослідження характеру руху великих циклів кон’юнктури, а не їх причин [273, 

с. 202]. П. Мейсон констатує важливу тенденцію логіки хвилі циклу: «У 

висхідній фазі капітал прямує у виробничу сферу, а в спадній фазі – буксує у 

фінансовій системі» [336, с. 66]. Насправді «закон переходу» виражає і 

унікальні, і циклічні властивості економічної динаміки. Суть контуру 

посилювального зворотного зв’язку полягає в тому, що інноваційний та 

фінансовий феномени зумовлюють один одного, слугуючи один одному 

осередками причинності. Акумульовані фінансові ресурси очікують 



246 
 

інвестиційного буму та, водночас, високих процентних ставок в умовах 

розширеної пропозиції грошей. І це в той час, коли гранична продуктивність 

капіталу за існуючого рівня технологій не створює прибутку, відтворюючи 

лише зарплату і ренту в умовах ентропії економічної рівноваги. Високу 

рентабельність капіталу в умовах гомеостазу забезпечують лише інновації, що 

пояснює попит на винаходи. Далі Н. Кондрать’єв зауважує, проте залишає без 

пояснення, що у спадній траєкторії циклу найбільше страждає сільське 

господарство. Цього не повинно було б бути, бо попит на харчі постійний і 

високий в силу біологічних причин людського існування. Тим більше, що ще 

класики політекономії узалежнювали величину зарплати у промисловому 

секторі від величини споживчого кошика сільськогосподарських продутів: 

Д. Рікардо бачив у цьому загрозу розвитку промислового капіталізму, а 

Дж. С. Мілл вважав рантьє головним ворогом економічного розвитку. На 

перший погляд тут зв'язок очевидний: спад виробництва у промисловості 

зменшує купівельну силу сукупного попиту на ринку харчів. Але чому 

фінансовий сектор нагромаджує недоінвестовані ресурси ціною занепаду 

сільського господарства Н. Кондрать’єв не пояснив. У сільському господарстві 

закон спадної родючості ґрунтів в умовах економічного спаду найперше 

загрожує тим господарствам, котрі привласнюють диференціальну ренту, бо 

втрачаються стимули капіталовкладень у землю.В результаті асинхронно 

деградуючих аграрного і промислового секторів, фінансовий сектор 

залишається єдиним місцем акумуляції потенціалу активів.  

У дискурсі про рушійні сили циклу прошумпетерівську позицію зайняв 

В. Богданов: нову хвилю розвитку дійсно ініціює когнітаріат. Ч. Маркетті 

дійшов висновку про енергетичний ефект мережі. Досліджуючи 

інфраструктурні проекти, він побачив, що будівництво каналів, залізниць та 

автострад сягало піку тоді, коли минало півстоліття після піку попередньої 

технології, тобто спрацьовував синергетичний ефект становлення такого 

інфраструктурно-інституційного середовища, де інсайдерство «нових 

комбінацій» мало передумови успішності впровадження із новими 
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можливостями капіталізації. Пізнання цих можливостей оформлюється у нову 

соціальну парадигму пошуку того первинного імпульсу, який викликав сутнісні 

зрушення у соціальних системах, передусім у динаміці економічного циклу.  

 

4.3. Інтелектуально-когнітивна модель розвитку економічних 

систем в умовах соціокультурної динаміки 

Емпірика динаміки циклу дає розуміння міри розтягування чи стискання 

«грошової вуалі», що відображається графічно як наростаюча і спадна 

траєкторії  хвилі на площині поміж дискретностями часу і добробуту. 

Чотирифазова інтерпретація циклу не дає розуміння ні його передумов, ні його 

рушійних сил. Якщо економічна система – це патерн, в межах якого 

здійснюється вибір, то чим іще окрім жадання вигоди, наративований вибір? 

Ринок завжди відображає та винагороджує дефіцит. А найдефіцитнішим 

товаром є ідея, яка може змінити життя у разі її практичного застосування у 

напрямі підвищення матеріального добробуту і духовного комфорту. Воля до 

змін – це той прихований актив, що стає рушійною силою економічної 

динаміки. Але воля потребує уяви – візії бажаного образу світу, інноваційного 

проекту уможливлення нової якості буття у послідовних, логіко-раціональних 

станах становлення у просторі і часі емпірично виважених переваг. Гроші 

«набувають мови» [97, с. 37] лише тоді, коли воля окрилюється мрією, тому, 

«найважливіші ідеї в економіці – інтуїтивні» [97, с. 19]. 

К. Фримен і Ф. Лука наголошують, що кожна економічна система – це 

економіка знань, яка є «властивістю людської історії», де «змінюються лише 

способи навчання,… способи взаємодії у сфері організації виробництва та 

регулювання економічної діяльності й соціальної поведінки» [549, с. 173]. Саме 

«система знання», на їх думку, зумовлює ідею «обґрунтованої історії» [549, 

с. 162]. Людська історія – це нескінченна множина унікальних подій, яка 

вибірково дана у пізнання сучасникам, а отже – здатна впливати на свідомість, 

зумовлюючи вибір. Тобто, історія – це не архів подій минулого, а ресурс 

поточного формування ідентичності, інтегральності та синергії, відображений у 
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ментальності сучасників, які цілеспрямовано формують майбутнє, реалізуючи 

патернальні практики, кожна з яких народжена історією як слід живої 

присутності пращура у бутті нащадка. Самі ж системи знань нібито різні, 

прогресивно флуктуючі у континуумі лінійного часу, тому пошук принципу 

рекурентності явищ економічної дійсності передбачає застосування 

онтологічного підходу. Ідея рекурентності дає змогу вести мову про 

співеволюцію економічних систем в режимі історичного часу. І мова йде не 

лише про причинно-наслідкові зв’язки між минулим, сучасним і майбутнім. Ми 

стоїмо на хисткій та непопулярній світоглядній позиції про метафізичну 

доцільність історичної динаміки економічних систем. Слід пам’ятати, що кожна 

економічна система – це патерн вибору, обумовлений наративами впливу і 

закріплений інституціонально для мінімізації соціоентропії.  

Ідея «обумовленості історії», за К. Фрименом і Ф. Лукою, – це системне 

знання, отримане шляхом аналізу історії п’яти підсистем: науки, технології, 

економіки, політики і культури. Історія науки вивчає становлення соціальних 

систем та їх інституцій, що забезпечують розвиток знань про природний світ. 

Історія технологій вивчає артефакти і методи вдосконалення, поширення та 

використання знань у різних видах людської діяльності. Економічна історія 

вивчає розвиток соціальних систем та їх інституцій на основі способів 

виробництва, розподілу та споживання товарів і послуг. Політична історія 

вивчає діяльність індивідів та інституцій, що займаються управлінням 

суспільства на основі патерна влади. Культурна історія, на думку К. Фримена і 

Ф. Луки, – це історія ідей, цінностей, традицій та звичок, які впливають на 

поведінкові норми суспільства [549, с. 165]. Тобто, історія культури вивчає 

аксіологічно наративовані патерни відтворення буття, передусім, як 

господарських систем.Під цим кутом зору культура стає мішенню нападок 

ринкових фундаменталістів-мейнстрімівців, які у дискретності поведінкового 

патерна вбачають основне гальмо економічного розвитку. На їхню думку, 

інновація – це завжди розрив патерна, і при цьому вони забувають, що саме 
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патерн є середовищем, де когнітивний акт виробляє проект сумісності наявного 

з можливим, бо іншої реальності не існує. 

Я. Морис пише, що «кожна епоха дістає мислення, якого потребує» [364, 

с. 479], бо інтелектуали порушують питання, які зумовлюють хід розвитку – 

здатність суспільства «робити те, що треба» [364, с. 625]: упорядковувати 

систему ускладненням структури та урізноманітненням функцій для 

збільшення енерговидобутку. Але, на думку Я. Мориса, «центральним 

складником парадоксу суспільного розвитку» є те, що зростання складності 

супроводжується пропорційним зростанням вразливості [364, с. 193]: кожна 

флуктуація, сягнувши межі свого гомеостазу, стає вразливою перед викликами, 

оскільки її адаптаційна еластичність дозволяє виживати лише у напрямку 

пониження гомеостазу. Тому найвища складність – це найбільша ймовірність 

краху системи. 

М. Волошин трактує пізнання як «зворотну силу», коли людський розум 

у зворотному порядку сходить до першооснов світу і першопричин явищ. Тому 

«пізнання – це творчість, розвернута у зворотному порядку, а розуміння – 

негативний відбиток сотвореного» [101, с. 298]. На думку М. Волошина, 

людина занурена у континуум мудрості, де все взаємопов’язано архітектурою 

причинності. Людина –це референт проявлення доцільності між Суб’єктом 

Творення та об’єктом творчості, внаслідок чого абсолютизація набуває 

двополюсної референтності: з одного боку – Абсолют як Суб’єкт Творення 

усього мислимого як можливого, Абсолютна повнота творіння усього, а з 

іншого – річ сотворена, індивідуальний об’єкт творчості реалізованої, 

довершеної абсолютизації конкретної форми у її дискретній модальності – 

індивідуальна довершено-абсолютна, яка виключає все інше, будь-які можливі 

модифікації, які призведуть лише до її руйнації, до її зникнення, до появи 

чогось іншого, у чому ейдос набуде нових граничних вимірів абсолютності в 

унікальному та довершеності у проявленому. У творінні застигає імпульс волі 

Творця, вічність вписується в час і кожна мить когнітивного акту рефлексуючої 

свідомості – це об’явлення сенсу буття тут і тепер. Творчим органом людини 
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щодо майбутнього М. Волошин вважає віру – вольову силу, яка невидиме 

робить сущим. Тому віра здійснює те, що розум трактує як безумство [101, с. 

298].  

Умовою рекурентності явищ виступає їх субстанціональна основа, де 

кожна індивідуальна модальність опосередкована єдиним сутнісним 

принципом. Ускладнення системи, її адаптація у «царстві кількості» 

супроводжується наростаючим потенціалом вразливості саме тому, що 

нівелюється сутнісний принцип – пряма відповідь на питання про ідентичність: 

хто і для чого? Культура, як інтегральна система, гостро ставить питання 

ідентичності. Культурна ментальність ґрунтується на системі цінностей, які 

формують у свідомості образ світу, у якому людина вписана комплементарно, 

без суперечностей із сумлінням. В таких умовах праксеологічна діяльність 

являтиме собою реалізацію патернальних проектів матеріального комфорту без 

необхідності втрат психоемоційного комфорту, пов’язаного з рутиною ринкової 

спеціалізації. 

Г. Гачев наголошував, що культура у національному бутті доповнює те, 

на що поскупилася природа. І компенсує це через ургію – трудову діяльність 

штучного забезпечення повноти буття, через що «національна цілісність – це 

завжди щось відкрите, незавершене» [124, с. 239]. Ургічна діяльність сприяє 

трансформації культури в матеріальну цивілізацію, яка «узагальнює, поширює, 

але не народжує» [124, с. 244]. 

Проблему культурної ідентичності виражає національний Логос, який 

формулює первинне питання про стосунок людини до буття. Г. Гачев виділяє 

такі формулювання запитань: «В Елладі: «що є?» – питання Буття, 

теперішнього абсолютного. «Чому?» – погляд назад, у Причину, у походження 

речі – інтерес німецького розуму. «Для чого?» – у Франції – ідея Мети, а не 

Причини, Майбутнє, Прогрес – туди устремління, там основна цінність. Утопії, 

соціалізм – французького Логосу зусилля. «Як?» – принцип англійства і 

американства: як що зроблено? – принцип ургії. «Чий?» – основне питання 

російської Психеї, патерналізм та інфантильність, причетність до Цілого як 
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частки-атома. Для євреїв: «Що це означає?» – питання не буття, а значення. У 

юдаїзмі світ сотворений, досконалий, він не розвивається, а флуктує, бо «нема 

нічого нового…». Інтелект – інтерпретативний щодо світу, стосунок до якого у 

деталях обумовлено Законом. Природа заміщена Книгою»[124, с. 301]. 

На нашу думку, український Логос звучить подібно до грецького, тільки 

не «що є?» (питання Буття), а «Хто є?» – питання Сущого. Природа для 

українця – Книга його Буття. «Ойкос» його культури суцільно гонічний: 

довкола все живе і працею хлібороба примножується життя. Історія України – 

це одвічна війна за свій «ойкос», оборона свободи жити на своїй землі, щоб «у 

своїй хаті була своя правда». Геродот [142] писав, що у нащадків Колаксая нема 

писаного Закону, бо вони мають вроджений потяг до Правди. І сила Правди 

Буття концентрується у Слові. Тому українці – це той Слов’янський народ, 

який дав початок етногенезу усім Слов’янським народам. 

Аграрно-архаїчний символізм, який зберігся у практичній господарській 

обрядовості української національної культури аж до ХХ ст., несе онтологічні 

сенси буття, що знаходять вираження у Логосі, і їх переінтерпретація – це 

основний когнітивний ресурс в умовах соціокультурних флуктуацій, передусім 

– в умовах становлення ідеаційної культури. Онтологічний сенс буття – це 

Сущий, Який одвіку Є, і Його атрибут схоплюється фільтром свідомості і стає 

наративом буття для патернальних практик господарювання. Ідеаційні 

наративи культури орієнтовані на суще, на те, що є і хто є. Усі інші питання, які 

концентруються в національних Логосах культур («чому?», «для чого?», 

«чий?», «як?»), – похідні від вищевказаного, бо ним зумовлюються: «чому?» – 

пошук причини того, що є; «як?» – доцільності осягнення вищого стану того, 

хто є; «чий?» – приналежності до того, хто є і т.д. 

Культура – це семіотична система, у якій сенси буття в історичному часі 

ретранслюються у символах. «Слово є уявленням, тобто не образом, а образом 

образу, – пишуть І. Кодлубай і О. Нога. – Якщо образ є актом свідомості, то 

уявлення (образ образу) є пізнанням цієї свідомості» [269, с. 40]. «Слова – це 

жива тканина символів, за якими стоять поняття» [269, с. 42]. Дж. Ділі 
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наголошує, що ідеї людського розуму є знаками і мислення можливе лише 

через знаки, де знаком може виступати об’єкт або інтерпретант [190, с. 72]. 

«Ідея як ментальне зображення, тобто як психологічна реальність, належить до 

порядку суб’єктивного існування в ролі безпосереднього об’єкта як знака», – 

пише Дж. Ділі [190, с. 70]. Ідея продукує власний сигніфікативний результат 

перетворення об’єкта в знак, який визначається як інтерпретант. Інтерпретант 

знака стає всім тим, що з’ясовується у знакові само по собі поза контекстом та 

обставинами виголошення. Ідея, за Дж. Ділі, – це людська здатність 

розпізнавати певні структури, сприймати їх, які завдяки усвідомленню 

набувають можливості ставати знаками у собі (знаками-носіями, знаками-

об’єктами). Унікальність ідей як знаків, стверджує Дж. Ділі, в тому, що вони є 

знаками примордіально, тобто до того, як стати об’єктами чи інтерпретаторами. 

Кожен об’єкт передбачає існування знака, а кожен знак – інтерпретанта. 

«Унікальність власне антропосеміотичних ідей полягає у їхній справжній 

відкритості до універсуму, взятого в його тотальності бути в ролі об’єкта… 

Унікальність ідей полягає в тому, що вони починаються як знаки, тоді як усі 

інші знаки починаються як об’єкти. Унікальність інтерпретанта як ментального 

явища полягає в тому, що він у своєму первинному бутті завжди був знаком» 

[190, с. 73]. Дж. Ділі пише: «Відношення хмар до дощу є відношенням причини 

і наслідку. Коли таке відношення стає досвідом, встановлюється інтерпретант» 

[190, с. 96], який не може бути «психологічно обдуманою ідеєю», а є ідеєю 

стилізованою, що формує відношення існування доцільності, до того часу не 

закоріненої у бутті, існуючої незалежно від буття пізнаваного [190, с. 98]. 

Дж. Ділі наголошує, що є буття, властиве відношенню, а є буття, властиве 

знакові: «Актуальне буття, властиве знакові, є власне буттям онтологічного 

відношення» [190, с. 97]. 

Суть означника-медіатора, тобто власне образного знака, полягає в тому, 

що він своєю буттєвою функцією виражає невидиму субстанцію концепту. 

Означниками можуть бути: ім’я, образ, письмовий знак. Концепт-означуване 

виступає референтом щодо знака, який стає медіатором, внаслідок чого концепт 
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стає зрозумілий як сенс і значення. Значення – це усвідомлення синергії зв’язку 

між знаком, концептом і референтом, внаслідок чого формується шкала 

оцінювання ситуативних модифікацій буття, наприклад, раціонального 

грошового вибору. Джерелами сенсів є лігатури у мережі означуваних, зв’язки 

між денотатами, сигніфікатами та інтенсіоналами, систематизація концептом 

певної сукупності образів-знаків, що дає змогу вирішувати проблеми 

вписування у світ через рефлексію та екзистенцію. Саме сенси буття формують 

світосприйняття, будучи імпліковані у менталітет, світовідчуття та 

зумовлюючи невідрефлексовані реакції на виклики. Сенси безпосередньо 

пов’язані з архетипом. Л. Павлюк наголошує, що через поняття сенсу 

розгортаються програми усвідомлення доцільності індивідуального життя. 

Сенс – це категорія екзистенціальна, його переживають, ним наповнюють 

життя [400, с. 24]. Через сенси реалізується покликання, тобто атрибут Сущого 

як концепт через свідомість об’єктивується у бутті. Ментальні образи, що 

зринають у свідомості, хоча й видаються спонтанними процесами 

розпаковування спресованих сенсів семантичного вакууму, насправді 

зумовлюються динамікою сигніфікативних кодів – способів поєднання знаків, 

які роблять вибір загалом прогнозованим, що дозволяє говорити про 

поведінковий патерн.  

Знак, наділений здатністю передавати трансцендентні сенси, 

визначається як символ. Він наділений внутрішньою онтологічною проекцією 

спрямування недовершеної частини особистості до джерел існування і сенсу 

життя, мотивуючи словом опредметнювати образи досконалого буття. Символ 

– це обіговий ресурс культури, передусім в історичному часі, який у 

референтній формі упорядковує соціальний континуум згідно із вищим 

принципом адаптації, а також у конденсованій формі відтворює закріплені у 

колективній пам’яті домінанти сенсів для синергії волі в осягненні вищих 

цілей. Тому символ, з одного боку – виступає принципом творення дійсності, а 

з іншого – структурою моделі можливої дійсності. Таким чином символ 

зумовлює ментальну та когнітивну функції. Ментальність, як образ мислення, 
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містить сукупність настанов певним чином сприймати світ. Тобто ментальність 

– це детермінуючий фактор свідомості, що передбачає відповідну реакцію 

невідрефлексованого мислення. Натомість, когнітивний акт пізнання 

спрямований на сприйняття і переробку зовнішньої інформації. Однак, фільтр 

свідомості (власне когнітивний акт) вибірково, спонтанно розпаковує 

спресовані сенси семантичного вакууму, ігноруючи усі інші. Символ до певної 

міри сприяє відповіді на це питання: оскільки символ виступає механізмом 

пам’яті культури, а сама культура – системою успадкованих уявлень, 

виражених у символах, то символ виступає визначальним принципом 

смислового наповнення функціональної форми буття індивідуально-

трансперсонального порядку.  

Тобто, символ є ідеаційною системою, у якій когнітивний акт є не 

спонтанною функцією свідомості, а інтелігібельною флуктуацією ментальності, 

орієнтованою на виявлення сутнісного принципу буття, де образ постає як 

атрибут Сущого. Тому О. Лосєв [313] визначав символ як ейдос (сутність, 

універсалія, синтез розумовогоі чуттєвого змісту), відтворений на іншому – 

медіаторі опредметненого світу.У Платона ідеї – це символи свідомості, а 

предмети – знаки ідей. Ідея – це іманентний принцип буття, який проявляється 

у речах і людський інтелект і воля праксеологічно віддзеркалюють ідеально 

завершене буття трансцендентного світу у кожному результаті праці. Тому не 

лише природа, а й культура та економіка суспільства є, за Платоном, 

відображенням ідей власне як медіатори. Символ завжди виражає сенси, що 

виходять за межі досвіду, і тією мірою, якою він несе наратив ідеалу, він 

формуватиме канву свідомості (фільтр, когнітивний потенціал), в яку 

вкладатиметься досвід особистого життя. З цього приводу Н. Бердяєв писав: 

«Людська особистість,… що несе у собі образ вищого буття, не може бути 

засобом ні для чого, у собі має екзистенційний центр і право не лише на 

життя,… а й на володіння універсальним змістом життя» [47, с. 8]. Оволодіння 

цим змістом робить людину вільною і дає розуміння ціни життя, через що 

особистість не може вважатися «елементом еволюції світу» [47, с. 18], а лише 
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бути «потенціальним всесвітом в індивідуальній формі,… спрямованим у 

саморозвитку до безконечного змісту» [47, с. 19], «звершує свою долю, 

знаходячи джерело сил у бутті, що його перевершує» [47, с. 21]. Фільтр 

свідомості входить в режим «творчої активності екзистенціального часу» [47, 

с. 68] – це основний принцип інтелектуальної праці когнітарія ідеаційного типу 

культурної ментальності. У цьому ж дусі П. Флоренський [546] стверджував, 

що буття являє собою Всесвіт і символ, де реальність – наскрізь символічна, а 

світ є єдністю науменально-феноменальних явищ, тобто, власне символів. У 

символі дух і природа становлять єдність.  

Онтологічні сенси, заключені у символи, мають чітку прив’язку до 

соціокультурної динаміки. Тобто, від домінуючого типу культурної 

ментальності залежить інтерпретація концепта у його референції із образом-

медіатором. А. Біла зауважує суттєву для нашого дослідження особливість. 

Вона пише: «Більшість ренесансних образів, зображених у літературі, 

живописі, скульптурі, є звичайними алегоріями… алегорія не має глибини 

символу, втрачає священну функцію, одухотвореність і стає тільки художнім 

прийомом… соціальна конвенція та персональна імеджелогія Ренесансу вбили 

символ» [54, с. 34]. Нами було з’ясовано, що Ренесанс являє собою початок 

становлення чуттєвого типу культури як домінуючої, ініційованої естетичною 

оболонкою ядра патернальної матриці. Наративи чуттєвої культури 

характеризуються емансипацією патернів від сутнісних начал: художня 

алегорія гуманіста Ренесансу говорила про його освіченість та естетичний смак 

і, водночас, про його метафізичне невігластво; німецька Реформація – це, по 

суті, вульгаризація вчення Церкви; французьке Просвітництво, попри 

гуманістичні ідеали, замкнуло людину у лещата світу як механізму; англійська 

Промислова революція спровокувала добробут, осягнутий ціною історичного 

забуття майстра, поглинутого ефективністю монотонних трудових операцій 

«шпилькового мануфактурника». Зрозуміло, що цей «майстер» як ключовий 

ресурс економіки повернеться із небуття лише в епоху, коли сутнісні виміри 

примноження буття у продукті творчої праці знову становитимуть споживну 
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вартість персоніфікованого унікального порядку, де виробництво швидше 

нагадуватиме мистецтво, а не конвеєр. 

Стають глибше зрозумілими слова А. Бєлого про кризу культури, 

пов’язану з її розумінням як матеріальної культури: «Матеріальна культура – 

безглузде поєднання слів… предмет матерії, елемент цілісності. Поняття 

культури духовно»[41, с. 326]. Матеріальною, на думку російського філософа-

символіста, може бути лише цивілізація: «Цивілізація – обробка даного 

природою, того, що уплотнилося, застигло, стало в цивілізації виробничим 

споживанням (так із сталі можна штучно виробити ножі); утворення матерії 

сталі із образу, що пронизує нас із думки – культура; цивілізація еволютивна 

завжди; інволютивна культура; в культурі із мислеістот, із країни життя думки 

вливається в душу те, що оживає як образ і випадає з нас природою; образ є 

символ; він живий» [41, с. 289].  

Із логіки А. Бєлого виходить, що культура являє собою первинний акт 

інтелігібельного осягнення можливості буття шляхом інволюції сутнісного 

принципу у дискретний континуум своєї актуалізації в умовах матеріальної 

дійсності, передусім – в людській свідомості, де він візуалізується як образ 

мислимо-бажаного та натхненно-зумовлюючого виміру волі до життя. 

Натомість цивілізація – це економічний патерн, що забезпечує трансформацію 

шляхом виробництва «уплотненого природою» матеріалу у предмет 

утилітарного вжитку в n-нній множині кількісних примірників. Тому й 

еволюційна цивілізація; вона є іншою назвою «царства кількості». А це 

значить, що лише культура може виступати «знаменням часу» – інволютивним 

актом образотворення можливого буття у свідомості для його об’явлення як 

цінності, як більш досконалого серед існуючого, як кроку у напрямку осягнення 

нової якості буття, стимульованого натхненням. В такій ситуації когнітивний 

акт завжди являтиме собою онтологічну спрямованість, рух думки у напрямку 

першоджерела абсолютної досконалості Сущого, атрибути якого стають 

здобутками фільтра свідомості як образи, стимули і наративи ноуменальної 

свободи та праксеологічного обов’язку. Тому нема цивілізації без культури. 
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Ряд дослідників, передусім О. Шпеґлер, були праві в тому, що 

цивілізація – це свідчення соціоентропії. Їх песимізм був обґрунтований тим, 

що будь-який режим буття «царства кількості» у статусі організаційного 

патерна завжди передбачає спочатку латентний, а потім видимий занепад.  

Сутність і субстанція, стверджує Р. Ґенон, є двома полюсами і 

універсальними принципами усього проявленого. Він пише: «Можна говорити 

про сутність і субстанцію або стосовно до світу, тобто щодо стану існування, 

зумовленого визначеними дискретностями, або щодо буття індивідуального, 

навіть його прояву на кожному етапі існування» [137, с. 7]. У стосунку до 

індивідуального буття сутність і субстанція виступають як форма і матерія, або 

дія і можливість. Тому буття – це синтез дії і можливості. Сутність і субстанція 

у стосунку до світу індивідуального людського буття виступають як якість і 

кількість. Сутність Р. Ґенон визначає як «принциповий синтез усіх атрибутів, 

властивих буттю, завдяки чому буття може бути проявленим» [137, с. 9]. Зміст 

сутності – якість. Вищий принцип сутності передбачає видозміну, що агрегує 

індивідуальний сенс. Субстанція – це універсальний, недиференційований 

принцип чистої можливості, де нема нічого об’єктивованого (і навіть 

суб’єктивованого), і яка слугує «пасивною основою для будь-якого 

проявлення» [137, с. 13]. Субстанція співвідноситься з буттям через 

посередництво форми певної множини індивідуальних сутностей якісного 

порядку через кількісний бік актуалізації. Кількість конституює 

субстанціональний бік світу, будучи дискретністю у формі числа. 

Фундаментальним модусом кількості виступає протяжність [137, с. 18], тому 

простір конституюється мірою речей. Міра виражає кількісно проявлене 

тілесне в просторі і часі, і тим забезпечує дискретність змісту світу, 

упорядкованого універсуму буття. Міра реалізованого простору є буття тіл, в 

той час, як міра реалізованого часу є буття подій. Тому простір вимірюється 

безпосередньо у кількісних показниках, а час – лише шляхом приведення його 

у просторові дискрети. Кількість у просторі передбачає індивідуальний 

детермінізм, де колектив – арифметична сума одиниць. Кількість – це поділ, 
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фрагментація у множинності, де інтеграція досягається через наратив 

одноподібності. Р. Ґенон говорить про «ілюзію наукової статистики», котра усе 

прагне звести до кількісних показників, якими можна оперувати як фактами 

проявленої дійсності, і трактуючи як позбавлене наукової цінності все те, що не 

може бути виражено у кількісних термінах. І таким чином наука «оминає те, що 

дійсно суттєво» [137, с. 76]. Тенденція наукового аналізу все зводити до 

кількісних показників є лише вираженням негентропійної функції когнітивного 

потенціалу, найбільше репрезентованого методом наукової абстракції, де 

максимум простоти розуміння, шляхом відсіювання нетипового, – це 

найкоротший шлях до єдиної істини. Але факти людського буття – це, 

передусім, якісні феномени. І через те в суспільстві при аналізі завжди слід 

враховувати відмінності, котрі є наслідки якісних властивостей, адже 

тотальність одноподібності унеможливила б буття, яке усвідомлює себе у 

відмінності до іншого. Але суть якісних модифікацій полягає в тому, що 

«можливості іншого порядку відображаються у тілесній сфері і зумовлюють її 

модифікації» [137, с. 138], що дозволяє говорити про розвиток – якісно 

примножене буття. З огляду на це, кожна проявлена річ є символом вищої 

доцільності, від якої отримала принцип своєї актуалізації.  

Натомість, кількісна одноподібність завжди передбачає наявність істот, 

позбавлених якісних ознак. Нумерологічний егалітаризм, однаково 

представлений що товарною масою у супермаркеті, що номером в’язня у 

концтаборі – це різні виміри соціентропії – кількісне урівнювання у тварності. 

«Сучасна промисловість, – наголошує Р. Ґенон, – цілковито являє собою тріумф 

кількості, і не лише тому, що її технології вимагають знань суто кількісного 

порядку, чи тому, що використовувані нею інструменти, тобто машини, 

створені таким чином, що якісний підхід до їх експлуатації мізерно малий, а 

люди, котрі приводять машини в дію, самі зведені до цілковитої монотонності 

механічної діяльності» [137, с. 55]. Це застереження Р. Ґенона стосується 

індустріальних економічних систем кінця ХІХ – першої половини ХХ ст., проте 
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в наш час воно залишається актуальним для виробничих систем країн Третього 

світу, навіть попри аутсорзинґові переваги вибірковості добробуту. 

Ми вже згадували про два способи образного мислення в інтерпретації 

Е. Баттерворса: проживання «ззовні всередину» та «зсередини назовні»[30, с. 

25]. У першому випадку передбачається реакція на довкілля як на виклик, тобто 

адаптація, мімезис. У цій моделі сприйняття світу обумовлюється попереднім 

досвідом відповідно до переконань і стану свідомості. Адаптація до умов 

передбачає об’єктність актора, а отже – наявність зовнішнього керованого 

центру волею індивідів, латентного «архітектора вибору», який переслідує 

власні цілі, приховано використовуючи волю інших як свій ресурс. Друга 

ментальна модель, – прожиття зсередини назовні, – це спосіб образного 

мислення, що активно формує реальність у єдності із Принципом. Е. Баттерворс 

пише: «Те, де ви знаходитеся у своїй свідомості, має пряме відношення до того, 

що ви бачите у своєму житті» [30, с. 27]. Те, що зовнішнє є «видимістю речей» 

[30, с. 28], бо кожна річ є річчю-у-собі. «Людина бачить речі не такими, якими 

вони є насправді, а під впливом того, якою вона є, – наголошує Е. Баттерворс, – 

Ми оточуємо себе власними образами. Якщо ваш власний образ є хибним, то ви 

будете проектувати його обмеженість у кожен епізод свого життєвого досвіду» 

[30, с. 29].  

Для другого типу ментальності «достаток – це реальність, яка завжди 

присутня» [30, с. 34]; і завдяки тому, що «речі стають такими, якими людина їх 

бачить» [30, с. 44], добробут є функція розширення цілісності («особистості» у 

розумінні Н. Бердяєва), а не за її рахунок. Прожиття зсередини назовні 

передбачає можливість добробуту «на відстані однієї ідеї» [30, с. 72]. Багатство 

– в ідеях, породжених мисленням, де гроші – це «уможливлюючий символ, 

який запускає потік діяльності» [30, с. 70]. 

Цих два типи образного мислення Е. Баттерворса разюче подібні до двох 

типів культурної ментальності П. Сорокіна: проживання ззовні всередину 

відповідає чуттєвому типу культурної ментальності, а зсередини назовні –

ідеаційному. У першому випадку зовнішні подразники активують адаптаційні 
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рецептори організму і психіки, і людина реагує як собака Павлова, будучи 

вкрай вразливою звідусіль. Адаптація вимагає мімезису: бути як усі. І навіть ті, 

хто кидає виклик середовищу, переслідує мету суб’єктивувати собою новий 

процес мавпування, закріплений у поведінкових патернах. Неважко побачити, 

що перша модель (чуттєва ментальність проживання ззовні всередину), з її 

наративами егоїстичного мавпування,є діагностикою ґенонівського «царства 

кількості», де сутнісний принцип зазнав дифузії свідомості і волі, а патернальні 

практики обумовлені симулякрами. 

Ігнорування сутнісного принципу в умовах інституціоналізації 

поведінкових патернів чуттєвого типу культурної ментальності реанімувало 

давній античний наратив «прихованої природи», «покривала Ізиди», 

починаючи від афоризму Геракліта про phusis– інтелектуальну складність 

відкриття «прихованої» природи речі. Ця проблема була актуальною для 

Античності, яка являла собою попередній етап домінування чуттєвої культури. 

Логічно, що це питання постало на порядку денному серед інтелектуалів 

Ренесансу, Реформації та Просвітництва – сучасного циклу функціонування 

чуттєвої культури. Чуттєві враження від впливу об’єктів зовнішнього світу 

формуються внаслідок ментального явища, яке у Веданті названо «авідь’я» – 

метафізичне неуцтво. Зовнішній предмет постає як річ-у-собі – таємниця, 

огорнута «покривалом Ізиди». Це стимулює допитливість, реанімує античний 

азарт «привідкриття покривала Ізиди». Постає нова когнітивна настанова 

людини у стосунку до Природи: відцуравшись позиції пасивного споглядання 

середньовічного схимника, інтелектуали чуттєвого типу культурної 

ментальності відкрили засіб реалізації остаточного та вирішального прогресу у 

проект панування над природою, зосереджуючись на строгому аналізі в 

природних феноменах того, що є вимірювальним та піддається кількісному 

обчисленню [2, с. 161]. П. Адо наголошує, що «Природа втратила свій статус 

богині, щоб стати… машиною» [2, с. 160], а вчений видозмінився в інженера, 

«який має полагодити систему коліс та функції машини-природи» [2, с. 164]. 

Навіть «Бог постає як конструктор машини світу» [2, с. 165]. П. Адо стверджує, 
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що визначальною умовою технічного прогресу стала «демократизація знання»: 

на відміну від Середньовіччя, наука перестала бути «сферою діяльності кількох 

посвячених» [2, с. 163]. Механістична революція була зумовлена доступом до 

наукового знання «будь-якому розумові», де, завдяки оволодінню 

методологією, «урівнюються таланти» [2, с.163]. Механічні інструменти, 

наприклад мікроскоп і телескоп, допомогли проникнути у «таємниці природи», 

виявити «приховані механізми функціонування, сховані за видимостями», і за 

допомогою лабораторних експериментів та математичних обчислень, 

сформулювати рівняння упорядкування руху матерії та відтворення ефектів з 

допомогою машин, які в ім’я добробуту людини посилюють природні ефекти 

«великої машини світу» [2, с. 169]. П. Адо пише, що «уявлення про світ як 

машину чудово відповідало християнській ідеї Бога-творця, абсолютно 

трансцендентного своєму витвору» [2, с. 170] у ментальності трудової 

протестантської етики Реформації – механістична чуттєва ментальність 

отримала релігійну настанову.  

Індустріальна система, попри усі свої очевидні переваги, несе один 

суттєвий антропогенний виклик, який має своє продовження і в 

постіндустріальну епоху. Р. Ґенон наголошує, що «в традиційній концепції 

сутнісні якості визначають діяльність істот; у профанній концепції, навпаки, ці 

якості мало враховуються, а індивіди трактуються як взаємозамінні суто 

нумеричні одиниці» [137, с. 60]. Дійсно у моделі виробничих можливостей 

ступінь заміщення робочої сили визначається спадною граничною 

продуктивністю останнього зайнятого та зростаючими нав’язуваними 

витратами альтернативного використання праці. В ринковій економіці 

індустріального капіталізму попит на робочу силу керувався імперативом її 

технологічної оснащеності та адаптованості вимогам управління машинами, 

тобто споживна вартість робочої сили диктувалася кумулятивним процесом 

дифузії інновацій не те, що незалежним від волі людини, а навпаки, таким, що 

підпорядковує її волю обставинам ринкової кон’юнктури. Р. Ґенон пише: «В 

індустріальній роботі робітник не зобов’язаний нічого привносити від самого 
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себе» [137, с. 63].Конвеєрне виробництво, на його думку, продукує величезну 

кількість уніфікованої продукції за стандартами і взірцями, і тим не лише 

урівнює споживачів у можливостях якнайширшого задоволення потреб, а й 

сприяє уподібненню людей ментально, робить їх «цілковито подібними», що є 

«тріумф кількості,… тріумф одноподібності» [137, с. 63].  

Найманий фабричний пролетар індустріальної економіки «у своїй роботі 

– це лише проста нумерична одиниця без особистих якостей, котра може бути 

замінена будь-якою іншою еквівалентною одиницею, будь-яким іншим 

робітником, не змінюючи нічого у властивостях продукту праці,… ця 

діяльність не має нічого власне людського. Тут існує лише кількісна різниця;… 

з точки зору якості продукт праці визначається не розумовими здібностями 

робітника і не зграбністю його рук,… але виключно дією машини, щодо якої 

його роль обмежується обслуговуванням її функціонування» [137, с. 69]. Тут 

можна заперечити Р. Ґенона Марксовою тезою про те, що додаткова вартість – 

прибуток і мета капіталістичного виробництва – створюється живою працею 

пролетаря, а не уречевленою працею машини. Проте капіталісту байдуже, який 

робітник буде працювати у додатковий робочий час, бо додаткова вартість – це 

кількість неоплаченої праці, перетворена у прибуток – теж кількість грошей. 

«Індивід в таких умовах, – стверджує Р. Ґенон, – в силу домінування у ньому 

кількості над якістю, буде зведений лише до одного субстанціонального 

аспекту» [137, с. 69]. Індивід перетвориться в істоту «замкнуту в собі з 

обмеженими можливостями, із все меншою кількістю якостей свого сутнісного 

аспекту» [137, с. 70]. Р. Ґенон слушно зауважує, що синкретизм в кількісній 

одноподібності є «зловісна і сатанинська пародія на синтез у єдності» [137, 

с. 71], і саме так трактуються основні класи суспільства капіталістичної 

економіки – як великі конгломерати людей, об’єднані спільними інтересами 

виробництва і розподілу в умовах світу як дефіциту, де конфлікти, 

суперечності, класова боротьба і революція не те, що невідворотні, а є 

показниками прогресу, де кров і смерть – єдине і виправдане пальне 

«локомотивів історії». 
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У постіндустріальній економіці ніби все навпаки: креативно-когнітивна 

здатність інсайдера «нових комбінацій» постійно винаходити ноу-хау та 

перетворювати на фондовому ринку «комерційну мрію у фінансову цінність» 

ресурсами венчурного капіталу спростовує і перевертає з ніг на голову 

ментальну уніфікацію трибу життя фабричного пролетаря індустріальної 

доби.У постіндустріальній економіці гроші створює те, що є ідеєю небувалого, 

тобто сутнісний аспект нової якості буття. І саме цей сутнісний принцип є тією 

силою, котра розтягує «грошову вуаль» економічної системи на біфуркуючому 

від інновацій тілі глобального суспільства. Але чи так це насправді?  

Е. Тоффлер проблему співвідношення сутнісного і субстанціонального 

принципів економічної динамки вводить у контекст «ландшафту часу», 

трактуючи час основним, визначальним, стратегічним фактором економічної 

діяльності і, водночас, найпроблематичнішим з точки зору оцінки. Час, як 

ресурс економічного розвитку, проявляється у двох вимірах: як синхронізація 

та асинхронізація економічних процесів. Синхронізація – це такий спосіб 

інтеграції функціонування економічної системи, де витрати, що супроводжують 

синергетичні зусилля, прямують до нуля – починаючи від вартості зберігання 

продукції на складах і закінчуючи трансакційними витратами та 

інституціональним забезпеченням прозорого укладання угод. Натомість 

асинхронізація (на відміну від синхронізації, котра вимагає цілеспрямованих, 

взаємоузгоджених, вольових зусиль) є спонтанним природним і необхідним 

фактором розвитку, оскільки скрізь і завжди «різні структури і процеси 

взаємодіють і розвиваються з різною швидкістю» [522, с. 75]. Асинхронізація 

створює двозначний ефект ментальної реакції на «ландшафт часу», що має 

невідворотну тенденцію до прискорення, поділяючи людей на дві категорії: 

тих, що переживають стрес від «стискування часу», і тих, котрі нудьгують 

через його повільний плин [522, с. 86]. Ідеальна ж синхронізація, яка утримує 

будь-які ключові зміни у фіксованому стані, за Е. Тоффлером, стає 

інерційноюта нееластичною до інновацій [522, с. 69]. Якщо в доіндустріальну 

епоху час не конвертувався у гроші; якщо в індустріальну епоху оцінка праці і 
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оцінка грошей співіснували у референтному континуумі додаткового робочого 

часу, то «три хвилини в Інтернеті», пов’язані з очікуваннями інформації для 

реалізації вибору ринкової трансакції, можуть здаватися вічністю [522, с. 87], а 

отже – визначати мотивації та вибір. Е. Тоффлер пише: «За всіма проявами 

тиску часу приховано історичне зрушення у системі багатства, де основна 

сировина – знання – рухається сьогодні в режимі реального часу… старе 

правило «час – гроші» потребує перегляду. Сьогодні кожен період часу коштує 

дорожче, ніж попередній, оскільки якщо не практично, то принаймні 

теоретично за цей час можна створити більше багатства» [522, с. 87]. 

Асинхронізація часу тісно пов’язана із персоналізацією часу: «Сьогодні 

економіка,… переходячи від колективного часу до персоніфікованого, 

рухається у напрямку персоналізованих продуктів і ринків» [522, с. 88]. 

Асинхронізація часу виступає особливим ресурсом економічного розвитку: 

«Оскільки вартість праці залежить від вкладеного в неї знання, робочий час вже 

не піддається стандартному розфасуванню. Неможливо вирахувати і вписати у 

графік ту мить, коли в голову прийде гарна ідея» [522, с. 89]. Асинхронність, з 

одного боку, передбачає нерегулярність та непередбачуваність, а з іншого – 

вводить свободу креативної творчості інсайдера «нових комбінацій» у «власний 

формат часу» [522, с. 95], який є ментальним континуумом його дохідності. 

В умовах ментальності ідеаційного типу культури саме іманентний 

«ландшафт часу», як середовище відтворення когнітивних ресурсів інсайдера 

«нових комбінацій», може вважатися передумовою уприсутнення сутнісного 

начала, що й становитиме собою можливість інтелектуального 

(інтелігібельного) «виробництва» онтологічної новизни споживної вартості 

інформаційного продукту як інноваційної вартості. Вартість слова 

відображатиме, таким чином, «знамення часу», імпліковане у свідомість 

інсайдера та проявлене як когнітивний акт можливості примноження буття 

через втілення атрибута Сущого в аксіологічному контенті культури 

(зрозуміло, що культури ідеаційної, а не чуттєвої). 
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Аналізуючи процеси асинхронізації та персоналізації часу як 

економічного ресурсу, П. Мейсон дійшов висновку, що «інформаційні 

технології приводять до посткапіталістичної економіки когнітивного 

капіталізму» [336, с. 164]. Якщо метою техногенезу є мінімізація витрат, то 

інформаційні товари включають в себе нульові граничні витрати виробництва, 

де усі можливі витрати зводяться до витрат на вартість носія чи каналу 

збереження і відтворення інформації. П. Мейсон пише: «Інформаційні 

технології виключають працю із виробничого процесу, знижують ринкову ціну 

товарів, знищують ряд моделей отримання прибутку і формують покоління 

споживачів, психологічно налаштованого до безплатних благ» [336, с. 190]. 

Інформаційний капіталізм отримав виклик у вигляді суперечності між 

неоліберальною ідеологією та мережевими технологіями. У свій час К. Маркс 

писав, що передумовою зміни суспільно-економічних формацій є антагонізм 

між прогресивними продуктивними силами та консервативними виробничими 

відносинами. Посткапіталізм, як інноваційний тип суспільно-економічної 

формації, несе у собі суперечність між продуктивними силами, уособлюваними 

мережевими інформаційними системами, та виробничими відносинами, які 

реалізуються на ринку. Коли цифрові товари знижують вартість відтворення 

інформації до нуля – це роз’їдає ціновий механізм, який завжди відображає 

дефіцит, а отже – перспективу доходу.  

«Ландшафт часу»технологічного виробництва товарів з нульовими 

граничними витратами передбачає їх нульову вартість, а також неможливість 

виміру затрат праці – ключового фактора творення вартості в умовах 

масштабної автоматизації фізичних процесів та миттєвого відтворення і 

надання інформаційних послуг. Посткапіталізм – це протистояння мережі і 

ринку, де виробництво додаткової вартості ґрунтуватиметься на зовсім іншій 

соціально-економічній основі: по-перше, споживна вартість робочої сили 

емансипована від часової дискретності; по-друге, витіснена машиною жива 

праця не відображатиметься у структурі вартості, а отже – прибутку; по-третє, 

трудова основа інновацій – це не додавання маржинальних одиниць праці до 
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капіталу, а мить інтелігібельного спалаху когнітивного акту; по-четверте, 

оскільки передумовою творчості передбачається дозвілля, то розуміння 

робочого часу втрачає звичний сенс; по-п’яте, патенти і ліцензії на ноу-хау як 

джерела прибутковості забезпечуватимуть рентою власників у 

гіперкороткостроковому періоді, оскільки інформація – це соціальний продукт, 

і кожна інновація передбачає попереднє використання інформації: «Код все 

одно буде містити тисячі бітів попереднього коду, що були написані іншими 

людьми і не можуть бути запатентовані» [336, с. 195]; по-шосте, виробництво 

добробуту, емансиповане від дискрету затрат праці, матиме тенденцію 

необмеженого зростання, а отже можливість добробуту стане проблемою не 

ринкового, а соціального механізму розподілу, внаслідок чого ринок через ціни 

перестане відображати дефіцит, а отже – вартість на основі затрат матеріальних 

ресурсів. Інформаційні мережеві технології передбачатимуть постринкову 

економіку. 

Мережевий індивід-когнітарій замінить собою «білого комірця», а 

когнітивний капіталізм замістить ринкову економіку. «Грошова вуаль» буде 

емансипована від ринкових детермінант. Когнітарій, завдяки доступу до 

соціальної інформації, стане носієм суспільного знання; вільного часу у нього 

буде більше, ніж робочого, тобто, його «власний формат часу» виступатиме 

середовищем формування споживної вартості його робочої сили завдяки 

індивідуальній інтелігібельності фільтра його свідомості та синергії 

соціального знання у миттєвості акту інноваційного одкровення. А це означає, 

що процес виробництва вартості відбувається у будь-яку мить людського 

життя, а не лише у додатковий робочий час – життя стає синонімом творчості. 

У цій ситуації постане нагальна проблема інституціоналізації часу, де, з одного 

боку, перебуває індивідуальна свобода «власного формату часу», пов’язана з 

дозвіллям як економічний ресурс, який мав би підлягати певній формі 

репрезентативної документації власності, а з іншого – соціальний формат 

знання та привласнення доходів від зовнішніх ефектів інформаційних мереж. 

Прибуток стане квінтесенцією індивідуального одкровення та соціального 



267 
 

базису інформації, але процес привласнення має бути інституціонально 

впорядкованим. Ринок ці процеси вже забезпечити не зможе, бо соціальне 

знання руйнує принцип дефіциту, а отже – ціноутворення, котре визначає 

економічну діяльність загалом.  

Ринок, як інформаційний механізм в умовах когнітивної нооекономіки, 

втрачає свою основну властивість: виражати в цінах затребуваний економікою 

обсяг суспільно необхідного робочого часу, бо виробництво ноу-хау може 

відбуватися будь-де (наприклад, в умовах гоумсорзинґу) та будь-коли 

(наприклад, під час прогулянки в яблуневому саду). Ціна – це грошовий вираз 

вартості товару, що відображає обсяг затрат праці на виготовлення товару, а 

отже – величину грошового доходу власника цієї праці. Але якщо товар має 

нульову ціну, зумовлену нульовими граничними витратами витісненої 

машиною праці, то як ним можна володіти? Інформаційні технології – це і є ті 

машини, – акумулятори соціального знання, – що мають нульову ціну і термін 

їх експлуатації виключає амортизаційні відрахування в принципі. Програмне 

забезпечення може існувати вічно, і будь-який обсяг відтвореної ним 

інформації має нульовий обсяг трудової вартості і затрат капіталу. Додаткова 

вартість зводиться до робіт по встановленню даного програмного забезпечення.  

Справжня суть постринкової когнітивної нооекономіки полягає в тому, 

що інформаційні технології увесь можливий потенціал інновацій, який може 

бути реалізований на їх основі, наперед програмують динамікою нульових цін: 

біотехнології, космічні польоти, зміни структур мозку, нанотехнології тощо 

[336, с. 246]. Постринкова когнітивна нооекономіка, на думку П. Мейсона, – це: 

«світ безплатних машин, нульової ціни на базові товари та мінімум необхідного 

робочого часу» [336, с. 249], тому «простіше уявити собі кінець світу» [336, 

с. 250], ніж такий тип економічної системи. 

Помірна інформаційна асиметрія завжди була умовою ринкових 

трансакцій, хоча її значний дисбаланс, як це довели Дж. Ейкерлоф, М. Спенс і 

Дж. Стіґліц [192], руйнує ринки. В інформаційній економіці, де дохід відірвався 

від детермінанти робочого часу, він став виражати вартість пропозиції ідей. 
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Мережа передбачає дифузію ідентичностей, які визначаються множинністю 

фрагментованих субкультур в Інтернеті. «Створивши самосвідому електронну 

систему, наділену потужним інтелектом, ми змінюємо правила не лише бізнесу, 

а й культури», – пише Е. Тоффлер [522, с. 149]. Мережа –це, передусім, 

континуум мультиінтелектуальної ідентичності, де функція учасника 

передбачає ментальну адаптацію. «Інформація, – пише Е. Тоффлер, – є 

найбільш плинним з усіх ресурсів» [522, с. 160] і ця плинність зумовлює 

прибутковість і сама зумовлюється символічним обміном. У мережі менш 

видимою стає прихована мотивація актора, а отже, зростає залежність 

користувачів від наперед запрограмованих дій, які мало хто розуміє. Споживна 

вартість товарів має системну природу: кожен елемент багатства дає корисність 

у сполуці з іншим елементом, а це вимагає уніфікованих стандартів. В умовах 

мережі, на відміну від ринку, конкуренції підлягають не товари, а стандарти, 

«битву за які ніколи не можна виграти», – стверджує Е. Тоффлер [522, с. 173]. 

Проте стандарт уможливлює символічний обмін між субкультурними акторами 

мережі.  

Кожен акт символічного обміну ґрунтується на залученні символічного 

капіталу. П. Бурдь’є визначає символічний капітал як володіння символічними 

ресурсами, вибудуваними на знаннях та признанні іміджу марки. Символічний 

капітал – це вид влади, що працює як кредит, передбачаючи довіру тих, на кого 

він розрахований впливати [78, с. 139]. По суті, символічний капітал – це 

ресурс «архітектури вибору», засіб ментального впливу, де стимули вмонтовані 

в наративи. Ідея ринку, на думку П. Будь’є, – це «науковий міф», «абстрактний 

концепт, що не має емпіричного референта, математична функція, котра апелює 

до абстрактного механізму ціноутворення, що описує теорію обміну, свідомо 

проігнорувавши юридичні та державні інституції» [78, с. 133]. Натомість, 

кожне економічне рішення має індивідуальну форму та соціальний сенс, тобто, 

системну природу, що діє «на манер поля» [78, с. 132]. Агенти утворюють 

простір – «поле економіки» [78, с. 137] – сукупність силових взаємозв’язків 

впливати на вибір для досягнення максимізації індивідуальної матеріальної 
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вигоди [78, с. 136]. Символічний капітал створює враження демократичності 

«архітектури вибору»: люди апелюють до знака, концепт якого виражає 

імператив вищої ідентичності – одноподібність у функціях соціального буття на 

основі мімезису певної сукупності поведінкових патернів. П. Бурдь’є називає 

це явище культурний капітал [78, с. 138]. 

Символічний капітал та символічний обмін присутні у мережі. 

Економічну функцію мережі Ф. Фукуяма визначає як соціальний капітал, де 

реалізуються «моральні стосунки довіри»: мережа є групою індивідуальних 

представників, які мають спільні неофіційні норми чи вартості окрім тих, що 

необхідні для звичайних ринкових угод [556, с. 210]. Ринок – це місце зустрічі 

анонімних учасників, розведених у просторі і часі, де реалізується мінова угода 

за умов релевантності у кількісному грошовому співвідношенні оцінки 

корисності та оцінки продуктивності. У мережі – це неможливо, бо тут актори є 

актуальним учасниками мінової події і не можуть бути розведеними у часі; їх 

бажання бути учасником випливає з особливого стану їх свідомості – 

аксіологічного наративу культурної (чи субкультурної) ідентичності, а не 

утилітарної доцільності. Тому «обмін між членами мережі, – пише Ф. Фукуяма, 

– деформує ринкові відносини» [556, с. 211], бо може передбачати 

нееквівалентний обмін в умовах максимальної реалізації корисності усіма 

учасниками мережі. Для ринку це абсурд.  

Той вид символічного капіталу, про який говорить П. Бурдь’є, – це 

симулякр, оскільки необхідність тиску через «архітектуру вибору» виправдана 

там, де існує розрив між реальностями, у яких живуть свідомість і річ. Тому річ 

для свідомості споживача треба подати як фетиш, нав’язати ілюзію дійсності та 

зімітувати стан потреби як спонуку до мінового акту. Усе це потрібно для того, 

щоб у структурі симулякра безреферентний знак набув подоби медіатора, бо 

лише так він може діяти як капітал і трансакція. Таким чином, симулякр 

уможливлює синергію у тому випадку, коли свідомість зумовлює своє буття 

чуттєвим проживанням «ззовні всередину»; тоді стандарти як наративи 

соціального капіталу можуть конкурувати у змаганні за прибутковість, бо 
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споживач у власній ментальності не має утвердженого принципу 

конституювання власного вибору через відсутність аксіологічного наративу 

онтологічного порядку; він є споживачем, а не творцем аксіологічних 

стандартів як споживних вартостей; він – лише колекціонер чуттєвих вражень 

нав’язаного йому контенту інформаційних товарів.  

Синергія мережевого ефекту ідеаційного типу культурної ментальності 

випливає з цілковито інших принципів.Ідеаційний тип культурної ментальності 

передбачає холотропну спрямованість свідомості, тобто, суперечність між 

буттям і небуттям долається апеляцією до всеєдиного Сущого, який є Істина; 

Сущого як абсолютне першоджерело позитивної сили буття і його пояснення. 

Як досягається стан холотропної свідомості ідеаційного типу культурної 

ментальності у якості фільтра розпаковування сенсів і творення текстів – власне 

буття? П. Флоренський наголошував, що сутнісним елементом свідомості 

завжди є метафізичне забуття [546, с. 44], те, що у Веданті визначається як 

«авідь’я». Мова йде не про відсутність пам’яті, а про невідворотний акт 

згасання свідомості, зникнення реальності силою всепожираючого часу. Час – 

це форма плинності явищ крізь свідомість у небуття. Життя утверджує себе в 

акті звершеного становлення і прагне там закріпитися, здолавши 

невідворотність ентропії небуття, летаргію уніщовлених у забутті сенсів 

існування. Живий імпульс свідомості вимагає мертву якість факту відновити у 

тривалості живої якості акту, але для цього кожен елемент буття має бути 

суб’єктивований у субстанціональному відношенні, де кожне «нове» є «старе» 

у вічності, де множинності ідеальних можливостей пізнання і множинності 

втілених у феномени актів існування абсолютно синтезовані в Істині – вічній 

пам’яті Свідомості, волі до незабуття незабвенного Сущого – нерухомого 

вихору буття, що занурюється у потоки Лети чуттєвого світу і долає час через 

всепам’ять про усе проявлене, усе мислиме і усе можливе. Безконечний Єдиний 

– трансцендентний для людських когнітивних зусиль; тисячеликий Брахма – 

катастрофа для людського розуму; закінчений у собі само сущий Суб’єкт, що 

містить у собі усю повноту «безконечного ряду своїх обґрунтувань, глибину 
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своєї перспективи у рухомій нерухомості та єдності протилежностей»[535, с. 

62]. Життя знаходить своє обґрунтування як вічно четверта іпостась втіленої в 

особистість сутності, що є точкою відліку водночас кожного індивідуального 

становлення у часі та перспективи його буття у вічності.П. Флоренський писав, 

що Буття Суб’єкта Істини Я є стосунок до Він через Ти: «Через Ти суб’єктивне 

Я стає об’єктивним Він, в якому утверджує предметність свою Я. Він – явлення 

Я. Істина споглядає Себé через Сéбе у Собі. Але кожен момент цього 

абсолютного акту теж абсолютний, теж є Істина. Істина – сполучення Себе 

через Іншого у ще Іншому… це метафізичне визначення сутності та 

субстанціонального відношення» [546, с. 66]. Субстанціональне відношення 

сутності до суб’єкта у кожній людській свідомості передбачає акт діяльної 

творчості втіленої у життя цінності – власне буття, самообґрунтованого у 

сенсах та самоконституйованого у принципах. Субстанціональне відношення – 

це зв'язок сутності і Сущого, внаслідок якого суб’єкт стає субстанціональним 

діячем, здатним у власній творчості надавати патернам буття онтологічних 

сенсів їх праксеологічної доцільності.  

Холономна аксіологія творчості субстанціонального діяча як суб’єкта 

ідеаційної культурної ментальності передбачає тріалектику когнітивного акту 

обґрунтування власного буття. П. Флоренський писав, що коли А є не-А, а не-А 

є Б, то і Б є не-Б. Якщо не-Б позначити через В, то постане реальність 

замкнутого кола, де А, перестаючи бути собою у Б, віднайде себе у В 

опосередковано як доказ свого буття і підстава рефлексії цього доказу – мислю, 

значить існую [546, с. 65]. У цьому полягає суть когнітивного акту суб’єкта 

ідеаційної культурної ментальності, здатного угледіти вищий сенс свого буття у 

тріалектичній тотожності свого призначення, і в акті творчості відобразити цей 

холотропний принцип в якості цінності. 

У «царстві кількості» одноподібності чуттєвої культури, «де нема 

відмінності, не може бути і синтезу» якісно примноженого буття, а існує «лише 

сліпа сила косності», проявлена як егоїзм, як «чистий нуль змісту», як 

псевдоіпостасована фікція емансипації від місця і часу, у «собі не суща» [546, 
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с. 51], тобто – симулякр, знесутніснене партацтво життя у мавпуванні 

безреферентної абсурдності Я як не-Я. 

Тріалектичний алгоритм когнітивного акту ідеаційного типу культурної 

ментальності, виражений у мовленні та письмі, досліджував О. Сулейменов. 

Причинність слова – образний знак [507, с. 44]. Але далі у людини включається 

образне алегоричне мислення: «перенесення імені об’єкта, що звучить на 

німий, який неспроможний назвати себе» [507, с. 45]. Але цей 

«неспроможний»-означуваний набуває ознак концепта, стосовно якого об’єкт, 

що звучить – медіатор його сенсу, знак чину і принцип доцільності акту. 

Емпіричне відкриття парності проявленого Я – не-Я, на думку О. Сулейменова, 

відбилося і в принципі мовлення, передусім, словотвору: «Всі слова 

альтернативні. Кожне слово мало свою дзеркальну пару. Найдавніша 

виробнича схема мови – антонімія»[507, с. 157]. Антонім, – заперечення імені, – 

виражається через антилог. «Кожне слово породжувало антислова, від яких, 

своєю чергою, створювалися наступні антилоги, і так далі. – пише 

О. Сулейменов, – Вони і становлять головний масив лексем у будь-якій мові» 

[507, с. 158]. Еволюція символу, як носія онтологічного сенсу універсального 

буття, пройшла декілька етапів, найважливішими з яких були наступні 

алгоритми: предмет, схожий на символ іншого природного об’єкта, називався 

так само [507, с. 119]. Знак перевернутий звучав як антилог і означував 

протилежне за формою і змістом явище [507, с. 121]. Контамінація символів 

породжує альтернативні контексти із новим змістом інтерпретації, де суб’єкт 

віднаходить доцільність свого призначення. О. Сулейменов заперечує теорію 

«довільного знака», згідно з якою форма лексеми та її значення нічим не 

вмотивовані і приймати їх треба як даність спонтанної творчості [507, с. 189]. 

Але насправді кожен символ – це метафізичний алгоритм буття, у якому 

минуле і майбутнє дзеркально взаємозалежні не стільки одне стосовно іншого у 

причинності, скільки стосовно того, хто є Суб’єктом Буття Істини – сполучення 

Себе через усе у Собі завжди як вища доцільність самосущої творчості 

Єдиного.  
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Тріалектико-холономний принцип буття і свідомості дозволяє краще 

зрозуміти поняття «духовної економіки» Е. Баттерворса. Проживаючи життя 

зсередини назовні, індивід синхронізовує свою свідомість з «реальністю 

Істини» [30, с. 14], підвищуючи свій когнітивний потенціал розпаковування 

спресованих сенсів семантичного вакууму для створення текстів, у яких 

наратив втілення цінності у бутті передбачає акт сублімації духовної творчості 

у напрямку можливої повноти сотвореного. Такі ментальні передумови 

забезпечать якість когнітивних ресурсів інтелігібельної творчості: «життя 

цілісної людини, що за змістом є внутрішній розвиток і розгортання зсередини, 

а також процес давання» [30, с. 77]. «Давання, – пише Е. Баттерворс, – є 

фундаментальний духовний закон» [30, с. 85] і, водночас, «стан свідомості» 

[с. 80]. Зазначимо, що когнітарій, чий інтелект є творчим органом 

Інтегрального Буття, не може не продукувати ідей, які в умовах інформаційної 

мережі формують ментальні субкультурні континууми, де мінова ринкова 

трансакція – це лише перший етап руху слова. Лише у мережевому просторі 

когнітивної економікимають сенс думки М. Волошина про те, що власність – це 

право дарування, пожертви неповторного [101, с. 304]. «Людині належить лише 

те, що вона віддає», – пише М. Волошин [101, с. 304]. І оскільки інтелектуальна 

власність невідчужувана від носія, то можна «брати в одних і віддавати іншим» 

[101, с. 305], причому «те, що отримав від одного, віддай сторицею, але ніколи 

тому, від кого взяв, а завжди іншому» [101, с. 301].Для економіста-

мейнстрімівця такі відносини не економічні взагалі, обмін нееквівалентний, і 

простіше дійсно уявити собі кінець світу.   

Отож, резюмуючи зазначимо, що усі соціально-економічні системи 

атрактивні, зумовлені парадигмально-патернальними проектами реалізації 

аксіологічних наративів у практики життя. А атрактивність свідчить про 

холономність, про наявність одного Першоджерела, що зумовлює феномени 

буття та ініціює процеси розвитку. Холономна атрактивність розвитку 

реалізується у циклічній динаміці: парадигмально-інноваційний проект 

(насіння Саду) інституціоналізується у систему поведінкових патернів і 
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впроваджується у практику, передусім, виробничих відносин. Кожна «насінина 

Саду» послідовно вичерпує в актуалізаціях патернальних практик енергетичний 

потенціал імплікованих у неї можливостей до тієї межі, допоки вона не 

перетвориться у «камінь Міста», – гомеостатичний режиментропійного 

відтворення, – щоб знову стати «насінням Саду» нового циклу буття. Потенціал 

праксеологічних можливостей обумовлений наративами парадигмального 

проекту і реалізується когнітивними ресурсами на кожному етапі 

трансформації парадигмального проекту у патернальний.Наскрізну присутність 

Першопарадигми в ноуменальній основі кожного парадигмального проекту 

забезпечують символи етнокультури.  

Символ – це ключ волі, що активує стимули і мотивації атрактивного 

порядку. Тому символ у концепті завжди несе ідею Першоджерела. Символ – 

це факт рекурентної історії, де минуле і майбутнє референтні у 

трансцендентному.  

Символ – це програмуючий алгоритм фільтру свідомості, на основі 

якого когнітивний акт набуває вибіркового характеру розпаковування 

спресованих сенсів семантичного вакууму, а також є підставою ігнорування 

усіх інших сенсів, що підлягатимуть розпаковуванню потенціально, але в інший 

час і, щонайімовірніше, іншими людьми.  

Символ когнітивно «обумовлює історію». 

Когнітивна економіка, що ґрунтується на інтелектуальних ресурсах 

інтелігібельного мислення ідеаційного типу культурної ментальності, 

послідовно функціонує у двох континуумах – ринковому і мережевому. 

Причому ринок – це структурний елемент мережі, де відбувається мінова 

трансакція руху слова простором інформаційної мережі.  

Споживна вартість слова носить виробничо-прикладний, ужитково-

утилітарний та аксіологічно-онтологічний характер. Найпроблематичніше 

з’ясувати механізм ціноутворення для третього типу споживної вартості слова, 

який при цьому є визначальним, бо це єдиний різновид когнітивної творчості 

виробництва слова, де людина принципово не може бути заміщена машиною. А 
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отже, цей тип виробництва передбачає створення вартості апріорі, оскільки два 

попередніх можуть вироблятися інформаційною технікою у режимі нульових 

граничних витрат. Але вартість цього слова немає кількісних складників затрат, 

бо може бути миттєвістю одкровення будь-де і будь-коли. Тобто, рікардіанська 

формула вартості тут непридатна. Маржиналістська формула випливає з оцінки 

граничної корисності. Мірилом граничної корисності слова, коли споживач 

може відмовитися від його придбання, може бути лише брехня. 

 Отож, мотивом споживання слова може бути лише його онтологічна 

новизна – холотропний сенс вищої доцільності кожного індивідуального буття 

та призначення людини у світі у стосунку до її Творця: «Ходіть дорогою 

вузькою… Бо тісні ті ворота, і вузька та дорога, що веде до життя» (Матвія, 7: 

13;14). 

 

4.4. Економетричний аналіз фінансових і соціально-культурних 

чинників розвитку національної економіки України 

На основі даних, представлених у Таблиці 4.1, побудовано найпростіші 

рівняння трендів і обчислено прогнозні значення та їх оцінки для номінального 

ВВП України x1, реального ВВП України (у цінах попереднього року) х2, 

національного доходу України х3, витрат на культуру і мистецтво х4, витрат на 

освіту по Україні х5, витрат на виконання наукових досліджень та розробок по 

Україні х6, кількість відвідувачів музеїв, театрів, концертів, кінотеатрів по 

Україні х7, середньомісячної заробітної плати по Україні х8 і витратомісткості 

відвідування музеїв, театрів, концертів, кіносеансів на одну особу по Україні х9. 

Крім того, на основі даних Таблиці 4.1 були побудовані лінійні парні та 

множинні рівняння регресії залежності номінального ВВП України x1, 

реального ВВП України (у цінах попереднього року) х2, національного доходу 

України х3, витрат на культуру і мистецтво х4, витрат на освіту по Україні х5, 

витрат на виконання наукових досліджень та розробок по Україні х6та інших. 

Усі обчислення здійснено із використанням комп’ютерних технологій, зокрема 

пакету прикладних програм «STATGRAPHICS». 
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Таблиця 4. 1 
Динаміка фінансових і соціокультурних чинників розвитку 

національної економіки України 

Роки Показники 
х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 х8 х9 

2007 720,7 618,1 717,4 4,0 53,5 6.1 43,2 1,351 0,0926 
2008 948,1 775,2 939,4 4,8 70,4 8,0 43,4 1,806 0,1106 
2009 913,3 813,3 894,3 4,8 77,4 7,8 41,4 1,906 0,1159 
2010 1085,9 995,3 1078,9 6,0 91,1 8,1 41,6 2,239 0,1442 
2011 1300,0 1242,8 1282,8 6,6 97,6 9,6 47,6 2,633 0,1386 
2012 1459,1 1407,5 1443,2 8,0 111,2 10,6 49,4 3,025 0,1619 
2013 1522,7 1457,9 1500,4 8,4 116,0 11,2 47,4 3,265 0,1772 
2014* 1586,9 1270,5 1568,8 8,5 109,5 10,3 32,6 3,476 0,2607 
2015* 1979,5 1381,4 1964,3 8,7 127,1 11,0 34,1 4,195 0,2551 
2016* 2385,4 2094,3 2361,5 10,6 140,0 11,5 36,8 5,183 0,2880 
2017* 2983,0 2607,5 2959,5 15,4 177,8 13,4 40,1 7,104 0,3840 

*Дані наведені без врахування статистики із тимчасово окупованих територій та 
анексованого Криму, 

Джерело: розраховано та побудовано автором за даними Державної 
служби статистики 

 

де х1 – номінальний валовий продукт України (ВВП) України, млрд. 

грн.;  

х2 – реальний ВВП України (у цінах попереднього року), млрд. грн.;  

х3 – національний дохід України, млрд. грн.;  

х4 – витрати на культуру і мистецтво в Україні, млрд. грн.;  

х5 – витрати на освіту в Україні, млрд. грн.;  

х6 – витрати на виконання наукових досліджень та розробок в Україні, 

млрд. грн.;  

х7 – кількість відвідувачів музеїв, театрів, концертів, кіносеансів в 

Україні, млрд. грн.;  

х8 – середньомісячна заробітна плата в Україні, млрд. грн.;  

х9 – витрато місткість відвідування музеїв, театрів, концертів, 

кіносеансів на одну особу в Україні, тис. грн. на одну особу. 

Лінійні хі
лн, параболічні хі

пр та експоненціальні хі
ехр (і = 1, 2, …, 9) 

рівняння трендів мають наступний вигляд: 
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х1
лн= 363,109 + 195,309 × t (1) 

х1
пр= 867,097 – 37,3007 × t + 19,3841 × t2 (2) 

х1
ехр= ехр {6,48596 + 0,12755 × t} (3) 

х2
лн = 367,989 + 160,847 × t (4) 

х2
пр = 714,359 + 0,98434 × t + 13,3219 × t2 (5) 

х2
ехр = ехр  {6,38077 + 0,12191 × t} (6) 

х3
лн = 356,975 + 193,694 × (7) 

х3
пр = 864,044 – 40,3385 × t + 19,5027 × t2 (8) 

х3
ехр = ехр {6,47481 + 0,12763 × t} (9) 

х4
лн = 2,41636 + 0,89727 × (10) 

х4
пр = 4,47394 – 0,05238 × t + 0,07914 × t2 (11) 

х4
ехр = ехр {6,47481 + 0,12763 × t} (12) 

х5
лн = 46,28 + 10,0382 × t (13) 

х5
пр = 55,0497 + 5,99063 × t + 0,33730 × t2 (14)                                                                                                                         

х5
ехр = ехр {4,03035 + 0,09803 × t} (15) 

х6
лн= 6,17636 + 0,60091 × t (16) 

х6
пр= 5,78545 + 0,78133 × t – 0,01503 × t2 (17) 

х6
ехр= ехр {1,87349 + 0,6411 × t} (18) 

х7
лн= 46,0727 – 0,74545 × t (19) 

х7
пр= 41,8606 + 1,1986 × t + 0,16201 × t2 (20) 

х7
ехр= ехр {3,83483 – 0,01914 × t} (21) 

х8
лн= 0,44009 + 0,47491 × t (22) 

х8
пр= 1,80476 – 0,15494 × t + 0,05249 × t2 (23) 

х8
ехр= ехр {0,20940 + 0,14522 × t} (24) 

х9
лн= 0,03776 + 0,02596 × t (25) 

х9
пр= 0,10682 – 0,00591 × t + 0,00266 × t2 (26) 

х9
ехр= ехр {– 2,54134 + 0,13397 × t} (27),  

 

де хі
лн, хі

пр, хі
ехр (і = 1, 2, …, 9) – нормативні або усереднені значення 

досліджуваних показників Таблиці 1, t – час. 
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Надалі, на сонові побудованих рівнянь трендів (1) – (27) розраховано 

прогнозні значення та їх відповідні оцінки на найближчі три роки для 

номінального ВВП України х1, реального ВВП України (у цінах попереднього 

року) х2, національного доходу України х3, витрат на культуру і мистецтво х4, 

витрат на освіту по Україні х5, витрат на виконання наукових досліджень та 

розробок по Україні х6, кількість відвідувачів музеїв, театрів, концертів, 

кінотеатрів по Україні х7, середньомісячної заробітної плати по Україні х8 і 

витратомісткості відвідування музеїв, театрів, концертів, кіносеансів на одну 

особу по Україні х9. 

Результати обчислень представлені у Таблиці 4.2. 

Таблиця 4.2 

Прогнозні значення та їх відповідні оцінки для фінансових та 

соціокультурних чинників розвитку національної економіки України 

 
Показник  

Прогноз показника  
МЕ 

 
МSЕ на 2018 рік на 2019 рік на 2020 рік 

1 2 3 4 5 6 
в млрд. грн.  

х1
лн 2706,82 2902,13 3097,44 0 43728,4 

х1
пр 3210,81 3658,11 4144,18 0 14420,3 

х1
ехр 3030,70 3443,00 3911,39 7,6082 17089,8 

в млрд. грн.  
х2

лн 2298,16 2459,00 2619,85 0 54537,5 
х2

пр 2644,53 2978,59 3339,23 0 40694,6 
Х2

ехр 2549,58 2880,14 3253,55 12,9961 39728,4 
в млрд. грн.  

х3
лн 2681,30 2874,99 3068,69 0 43913,0 

х3
пр 3188,37 3635,60 4121,83 0 14245,3 

х3
ехр 2999,90 3408,27 3872,23 7,8620 17276,1 

в млрд. грн.  
х4

лн 13,184 14,081 14,978 0 1,4417 
х4

пр 15,241 17,167 19,252 0 0,9532 
х4

ехр 14,463 16,223 18,197 0,0502 0,9758 
в млрд. грн.  

х5
лн 166,738 176,776 186,815 0 85,7153 

х5
пр 175,508 189,931 205,029 0 76,8414 

х5
ехр 182,492 201,288 222,020 0,2248 73,7468 

в млрд. грн.  
х6

лн 13,387 13,988 14,589 0 0,3887 
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 Продовження табл.4.2. 
х6

пр 12,996 13,402 13,777 0 0,3711 
х6

ехр 14,053 14,984 15,976 0,0184 0,4650 
в млн. осіб 

х7
лн 37,127 36,381 35,636 0 21,6121 

х7
пр 32,915 30,064 26,888 0 19,5649 

х7
ехр 36,785 36,088 35,403 0,2616 21,9000 

в тис. грн. 
х8

лн 6,139 6,614 7,089 0 0,3321 
х8

пр 7,504 8,661 9,923 0 0,1172 
х8

ехр 7,043 8,144 9,417 0,0221 0,1312 
в тис. грн. / на особу 

х9
лн 0,343 0,375 0,401 0 0,00083 

х9
пр 0,418 0,479 0,545 0 0,00028 

х9
ехр 0,393 0,449 0,514 0,0013 0,00036 

 

Тут МЕ – середнє значення похибки, МSЕ – середньоквадратичне 

значення похибки. 

Необхідно відзначити, що чим ближчі значення похибок МЕ і МSЕ до 

нуля, тим вірогіднішими будуть прогнозні значення для досліджуваних 

фінансових і соціокультурних чинників розвитку національної економіки 

України, представлених у Таблиці 4.1.  

Найкращий прогноз з доволі значною похибкою для номінального 

валового внутрішнього продукту (ВВП) України х1 одержуємо за допомогою 

параболічного рівняння тренду (2): 

х1,2018
пр,прогн = 3210,81 млрд. грн.;  

х1,2019
пр,прогн = 3658,11 млрд. грн.; 

х1,2020
пр,прогн = 4144,18 млрд. грн. 

Найкращий прогноз з достатньо значною похибкою для реального ВВП 

України (у цінах попереднього року) х2 отримуємо як на основі 

експоненціального тренду (6): 

х2,2018
ехр,прогн = 2649,58 млрд. грн.; 

х2,2019
ехр,прогн = 2880,14 млрд. грн.; 

х2,2020
ехр,прогн = 3253,55 млрд. грн., 

так і за допомогою параболічного рівняння тренду (5): 
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х2,2018
пр,прогн = 2644,53 млрд. грн.; 

х2,2019
пр,прогн = 2978,59 млрд. грн.; 

х2,2020
пр,прогн = 3339,23 млрд. грн. 

Найкращий прогноз з великою похибкою для національного доходу 

України х3 отримуємо за допомогою параболічного рівняння тренду (8): 

х3,2018
пр,прогн = 3188,37 млрд. грн.; 

х3,2019
пр,прогн = 3635,60 млрд. грн.; 

х3,2020
пр,прогн = 4121,83 млрд. грн. 

Найкращий прогноз з досить малою похибкою для витрат на культуру і 

мистецтво по Україні х4 отримуємо як за допомогою параболічного тренду (11): 

х4,2018
пр,прогн = 15,241 млрд. грн.; 

х4,2019
пр,прогн = 17,167 млрд. грн.; 

х4,2020
пр,прогн = 19,252 млрд. грн., 

так і на основі експоненціального рівняння тренду (12): 

х4,2018
ехр,прогн =  14,463 млрд. грн.; 

х4,2019
ехр,прогн = 16,223 млрд. грн.; 

х4,2020
ехр,прогн = 18,197 млрд. грн. 

Найкращий проноз із невеликою похибкою для витрат на освіту по 

Україні х5 одержуємо за допомогою експоненціальної моделі тренду (15): 

х5,2018
ехр,прогн =  182,492 млрд. грн.; 

х5,2019
ехр,прогн = 201,288 млрд. грн.; 

х5,2020
ехр,прогн = 222,020 млрд. грн. 

Найкращий прогноз з невеликою похибкою для витрат на виконання 

наукових досліджень та розробок по Україні х6 отримуємо як на основі 

параболічного тренду (17): 

х6,2018
пр,прогн = 12,996 млрд. грн.; 

х6,2019
пр,прогн = 13,402 млрд. грн.; 

х6,2020
пр,прогн = 13,777 млрд. грн., 

та і за допомогою лінійного рівняння тренду (16): 

х6,2018
лн,прогн = 13,387 млрд. грн.; 
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х6,2019
лн,прогн = 13,988 млрд. грн.; 

х6,2020
лн,прогн = 14,589 млрд. грн. 

Найкращий прогноз зі значною похибкою для кількості відвідувачів 

музеїв, театрів, концертів, кіносеансів по Україні х7 отримуємо на основі 

параболічного рівняння тренду (20): 

х7,2018
пр,прогн = 32,915 млрд. грн.; 

х7,2019
пр,прогн = 30,064 млрд. грн.; 

х7,2020
пр,прогн = 26,888 млрд. грн. 

Найкращий прогноз з досить малою похибкою для середньомісячної 

заробітної плати по Україні х8 одержуємо як за допомогою параболічного 

тренду (23): 

х8,2018
пр,прогн = 7,504 тис. грн.; 

х8,2019
пр,прогн = 8,661 тис. грн.; 

х8,2020
пр,прогн = 9,923 тис. грн., 

так і на основі експоненціальної моделі тренду (24): 

х8,2018
ехр,прогн =  7,043 тис. грн.; 

х8,2019
ехр,прогн = 8,144 тис. грн.; 

х8,2020
ехр,прогн = 9,417 тис. грн. 

Найкращий прогноз із вкрай незначною похибкою для витрато місткості 

відвідування музеїв, театрів, концертів та кіносеансів на одну особу по Україні 

х9 одержуємо за допомогою параболічного рівняння тренду (26): 

х9,2018
пр,прогн = 0,418 тис. грн. / на особу; 

х9,2019
пр,прогн = 0,479 тис. грн. / на особу; 

х9,2020
пр,прогн = 0,545 тис. грн. / на особу. 

На основі даних Таблиці 1 були побудовані лінійні парні та множинні 

рівняння регресії залежності національного валового внутрішнього продукту 

(ВВП) України х1, реального ВВП України (у цінах попереднього року) х2, 

національного доходу України х3, витрат на культуру і мистецтво х4, витрат на 

освіту по Україні х5, витрат на виконання наукових досліджень та розробок по 

Україні х6 та ін.: 
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х1 = 79,28677 + 206,95518 × х4,                                                                  (28) 

R2 = 0,9562,              F = 196,66; 

 х1 = – 519,60594 + 19,29102 × х5,                                                              (29) 

R2 = 0,9570,              F = 200,16; 

 х1 = – 1413,84970 + 301,45861 × х6,                                                          (30) 

 R2 = 0,8549,              F = 53,01; 

х1 = 205,82718 + 404,0867 × х8,                                                                  (31) 

R2 = 0,9935,              F = 1377,87; 

х1  = – 322,1165 + 102,54435 × х4 + 9,92623 × х5,                                      (32) 

R2 = 0,9662,              F = 114,41; 

х1 = – 224,03047 + 189,58647 × х4 + 28,64699 × х6,                                   (33) 

R2 = 0,9572,              F = 89,51; 

х1 = 283,14533 + 48,90545 × х4 + 496,50654 × х8,                                      (34) 

R2 = 0,9949,              F = 778,20; 

х2  = – 54,27776 + 177,86545 × х4,                                                               (35) 

R2 = 0,9587,              F = 208,83; 

х2  = – 419,26673 + 16,42495 × х5,                                                               (36) 

R2 = 0,9448,              F = 153,98; 

х2  = – 1206,94505 + 259,66724 × х6,                                                           (37) 

R2 = 0,8609,              F = 55,71; 

х2  = 216,88489 + 339,31370 × х8,                                                                (38) 

R2 = 0,9510,              F = 174,72; 

х2 = – 184,1116 + 122,040088 × х4 + 5,30726 × х5,                                     (39) 

R2 = 0,9625,              F = 102,82; 

х2 = – 201,72531 + 160,17288 × х4 + 29,18212 × х6,                                   (40) 

R2 = 0,9601,              F = 96,17; 

х2 = 32,18304 + 116,82804 × х4 + 118,44523 × х8,                                      (41) 

R2 = 0,9617,              F = 100,35; 

х2 = – 83,19593 + 205,42722 × х4,                                                               (42) 

R2 = 0,9559,              F = 195,0; 
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х3 = – 519,36368 + 19,13921 × х5,                                                               (43) 

R2 = 0,9557,              F = 194,06; 

х3 = – 1403,34938 + 298,76713 × х6,                                                           (44) 

R2 = 0,8519,              F = 51,77; 

х3 = 199,60152 + 401,12984 × х8,                                                                (45) 

R2 = 0,9935,              F = 1367,19; 

х3 = – 318,40305 + 104,29392 × х4 + 9,61464 × х5,                                     (46) 

R2 = 0,9654,              F = 111,55; 

х3 = – 208,41834 + 190,40099 × х4 + 24,78343 × х6,                                   (47) 

R2 = 0,9566,              F = 88,23; 

х3 = 278,38207 + 49,83046 × х4 + 495,33648 × х8,                                      (48) 

R2 = 0,9949,              F = 781,73 

Аналіз одержаних лінійних парних і множинних рівнянь регресії (28) – 

(48) показує, що усі вони мають досить високу вірогідність, оскільки їхні 

коефіцієнти детермінації R2 є більшими від 0,85. Про існування лінійного 

зв’язку між результуючою і факторними змінними свідчать також отримані 

значення Fкритерію Фішера, які є більшими від відповідних табличних значень. 

Аналіз парних лінійних рівнянь регресії (28) – (31) показує, найбільший 

вплив на номінальний ВВП України х1 має середньомісячна заробітна плата по 

Україні х8 (b8 = 404,04867) – рівняння (31) і значний вплив на номінальний ВВП 

України х1 мають витрати на культуру і мистецтво по Україні х4 (b4 = 

206,95518) – рівняння (28). 

Зокрема, при збільшенні витрат на культуру і мистецтво по Україні на 1 

млрд. грн. очікується збільшення номінального ВВП України в середньому на 

206,95518 млрд. грн.; при збільшенні витрат на освіту по Україні х5 на 1 млрд. 

грн. очікується збільшення номінального ВВП по Україні х1 в середньому на 

19,29102 млрд. грн.; при збільшенні витрат на виконання наукових досліджень 

та розробок по Україні х6 на 1 млрд. грн. очікується збільшення номінального 

ВВП по Україні х1 в середньому на 301,45861 млрд. грн.; при збільшенні 

середньомісячної заробітної плати по Україні на 1 тис. грн. очікується 
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збільшення номінального ВВП по Україні х1 в середньому на 404,04867 млрд. 

грн.  

Лінійне множинне рівняння регресії (32) дає підстави стверджувати, що 

значний вплив на номінальний ВВП України х1 мають витрати на культуру і 

мистецтво по Україні х4 (b4 = 102,54435) і незначний вплив на номінальний 

ВВП України х1 мають витрати на освіту по Україні х5 (b5 = 9,92623). Зокрема, 

при збільшенні витрат на культуру і мистецтво по Україні на 1 млрд. грн. і 

середньому чи постійному значенні витрат на освіту по Україні х5 очікуються 

на збільшення номінального ВВП України х1 в середньому на 102,54535 млрд. 

грн., а при збільшенні витрат на освіту по Україні х5 на 1 млрд. грн. і 

середньому чи постійному значенні витрат на культуру і мистецтво по Україні 

х4 очікується збільшення номінального ВВП України в середньому на 992,623 

млрд. грн.    

Аналіз багатофакторної моделі регресії (33) стверджує про значний 

вплив на номінальний ВВП України х1витрат на культуру і мистецтво по 

Україні х4 (b4 = 189,58647) і порівняно невеликий вплив на номінальний ВВП 

України х1витрат на виконання наукових досліджень та розробок по Україні х6 

(b6 = 28,64699). Зокрема, при збільшенні витрат на культуру і мистецтво по 

Україні на 1 млрд. грн. і середньому чи постійному значенні витрат на 

виконання наукових досліджень та розробок по Україні х6 очікується 

збільшення номінального ВВП України х1 в середньому на 189,58647 млрд. 

грн., а при збільшенні витрат на виконання наукових досліджень та розробок по 

Україні х6 на 1 млрд. грн. і середньому чи постійному значенні витрат на 

культуру і мистецтво по Україні х4 очікується збільшення номінального ВВП 

України х1 в середньому на 28,64699 млрд. грн. 

Аналіз лінійного множинного рівняння регресії (34) показує, що значний 

вплив на номінальний ВВП України х1 має середньомісячна заробітна плата по 

Україні х8 (b8 = 496,50654) і невеликий вплив на номінальний ВВП України х1 

мають витрати на культуру і мистецтво по Україні х4 (b4 = – 48,90545). Зокрема, 

при збільшенні витрат на культуру і мистецтво по Україні х4 на 1 млрд. грн. і 
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середньому чи постійному значенні середньомісячної заробітної плати по 

Україні х8 очікується збільшення номінального ВВП України х1 на 48,90545 

млрд грн. і при збільшенні середньомісячної заробітної плати по Україні х8 на 1 

тис. грн. і середньому чи постійному значенні витрат на культуру і мистецтво 

по Україні х4 очікується збільшення номінального ВВП України х1 в 

середньому на 494,50654 млрд. грн.  

Аналіз парних лінійних моделей регресії (35) – (38) стверджує, що 

значний вплив на реальний ВВП України х2 мають витрати на культуру і 

мистецтво по Україні х4 (b4 = 177,86545). Зокрема, при збільшенні витрат на 

культуру і мистецтво по Україні х4 на 1 млрд. грн. очікується збільшення 

реального ВВП України (у цінах попереднього року) х2 в середньому на 

177,86545 млрд. грн. (рівняння (35); при збільшенні витрат на освіту по Україні 

х5 на 1 млрд. грн. очікується збільшення реального ВВП України х2 в 

середньому на 259,66724 млрд. грн. (рівняння (37); і, насамкінець, при 

збільшенні середньої заробітної плати по Україні х8 на 1 тис. грн. очікується 

найбільше зростання реального ВВП України х2 в середньому на 339,31370 

млрд. грн. (рівняння (38). 

Аналіз лінійного множинного рівняння регресії (39) дає підставу 

стверджувати, що значний вплив на реальний ВВП України х2мають витрати на 

культуру і мистецтво по Україні х4 (b4 = 122,04008) і менший вплив на реальний 

ВВП України х2мають витрати на освіту по Україні х5 (b5 = 5,30726). Зокрема, 

при збільшенні витрат на культуру і мистецтво по Україні х4 на 1 млрд. грн. і 

середньому чи постійному значенні витрат на освіту по Україні х5 очікується 

збільшення реального ВВП України х2 в середньому на 122,04008 млрд. грн., а 

при збільшенні витрат на освіту по Україні х5 на 1 млрд. грн. і середньому чи 

постійному значенні витрат на культуру і мистецтво по Україні х4 очікується 

збільшення реального ВВП України х2 в середньому на 5,30726 млрд. грн. 

Аналіз лінійної багатофакторної моделі регресії (40) показує, що 

значний вплив на реальний ВВП України х2 мають витрати на культуру і 

мистецтво по Україні х4 (b4 = 160,725) і значно менший вплив на реальний ВВП 
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України х2мають витрати на виконання наукових досліджень та розробок в 

Україні х6 (b6 = 29,18212). Зокрема, при збільшенні витрат на культуру і 

мистецтво по Україні х4на 1 млрд грн. і середньому чи постійному значенні 

витрат на виконання наукових досліджень і розробок в Україні х6 очікується 

збільшення реального ВВП України х2 в середньому на 160,17228 млрд. грн., а 

при збільшенні витрат на виконання наукових досліджень і розробок по Україні 

х6 на 1 млрд. грн. і середньому чи постійному значенні витрат на культуру і 

мистецтво по Україні х4 очікується збільшення реального ВВП України х2 в 

середньому на 29,182 млрд. грн.  

Аналіз лінійного множинного рівняння регресії (41) дає підставу  

стверджувати про значний вплив на реальний ВВП України х2 як витрат на 

культуру та мистецтво по Україні х4 (b4 = 116,82804), так і середньомісячної 

заробітної плати по Україні х8 (b8 = 118,44523). Зокрема, при збільшенні витрат 

на культуру і мистецтво по Україні х4на 1 млрд. грн. і середньому чи 

постійному значенні середньомісячної заробітної плати по Україні х8 

очікується збільшення реального ВВП України х2 в середньому на 116,17228 

млрд. грн., а при збільшенні середньомісячної заробітної плати по Україні х8 на 

1 тис. грн. і середньому чи постійному значенні витрат на культуру і мистецтво 

по Україні х4 очікується збільшення реального ВВП України х2 в середньому на 

118,44523 млрд. грн. 

Аналіз парних лінійних рівнянь регресії (42) – (45) стверджує про 

найбільший вплив на національний дохід України х3 середньомісячної зарплати 

по Україні х8 (b8 = 401,12984) і досить значний вплив на національний дохід 

України х3 витрат на культуру і мистецтво по Україні х4 (b4 = 205,42722) і 

найменший вплив на національний дохід України х3 мають витрати на освіту по 

Україні х5 (b5 = 19,13921). Зокрема, при збільшенні витрат на культуру і 

мистецтво по Україні х4 на 1 млрд. грн. очікується збільшення національного 

доходу України х3 в середньому на 205,42722 млрд. грн. (рівняння (42); при 

збільшенні витрат на освіту по Україні х5 на 1 млрд. грн. очікується збільшення 

національного доходу України х3 в середньому на 19,13921 млрд. грн. (рівняння 
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(43); при збільшенні витрат на виконання наукових досліджень та розробок по 

Україні х6 на 1 млрд. грн. очікується збільшення національного доходу України 

х3 в середньому на 298,76713 млрд. грн. (рівняння (44) і, насамкінець, при 

збільшенні середньомісячної заробітної плати по Україні х8 на 1 тис. грн. 

очікується збільшення національного доходу України х3 в середньому на 

401,12984 млрд. грн. (рівняння (45). 

Аналіз лінійного множинного рівняння регресії (46) показує значний 

вплив на національний дохід України х3витрат на культуру і мистецтво по 

Україні х4 (b4 = 104,29392) і незначний вплив на національний дохід України х3 

витрат на освіту по Україні х5 (b5 = 9,61464). Зокрема, при збільшенні витрат на 

культуру і мистецтво по Україні х4 на 1 млрд. грн. і середньому чи постійному 

значенні витрат на освіту по Україні х5 очікується збільшення національного 

доходу України х3в середньому на 104,29392 млрд. грн., а при збільшенні 

витрат на освіту по Україні на 1 млрд. грн. і середньому чи постійному значенні 

витрат на культуру і мистецтво по Україні х4 очікується збільшення 

національного доходу України х3 в середньому на 9,61464 млрд. грн.  

Аналіз лінійної множинної моделі регресії (47) стверджує, що досить 

великий вплив на національний дохід України х3мають витрати на культуру і 

мистецтво по Україні х4 (b4 = 190,40090) і значно менший вплив на 

національний дохід України х3 мають витрати на виконання наукових 

досліджень та розробок по Україні х6 (b6 = 24,78343). 

Так, при збільшенні витрат на культуру і мистецтво по Україні х4 на 

1млрд горн. і середньому чи постійному значенні витрат на виконання 

наукових досліджень та розробок по Україні х6 очікується збільшення 

національного доходу України х3в середньому на 104,29392 млрд. грн., а при 

збільшенні витрат на виконання наукових досліджень та розробок по Україні х6 

на 1 млрд. грн. і середньому чи постійному значенні витрат на культуру і 

мистецтво по Україні х4 очікується національного доходу України х3 в 

середньому на 24,78343 млрд. грн.  
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Аналіз лінійного множинного рівняння регресії (48) дає підставу 

стверджувати про досить великий вплив на національний дохід України 

х3середньомісячної заробітної плати по Україні х8 (b8 = 495,33648) і порівняно 

невеликий вплив на національний дохід України х3 витрат на культуру і 

мистецтво по Україні х4 (b4 = 49,83046). Зокрема, при збільшенні витрат на 

культуру і мистецтво по Україні х4 на 1 млрд. грн. і середньому чи постійному 

значенні середньомісячної заробітної плати х8 очікується збільшення  

національного доходу України х3 в середньому на 49,83046 млрд. грн., а при 

збільшенні середньомісячної заробітної плати по Україні на 1 тис. грн. і 

середньому чи постійному значенні витрат на культуру і мистецтво по Україні 

х4 очікується збільшення національного доходу України х3 в середньому на 

495,33648 млрд. грн.  

Загальний висновок із здійсненого аналізу лінійних парних і множинних 

рівнянь регресії (28) – (48) засвідчує, що найсуттєвіший вплив на номінальний 

ВВП (х1), реальний ВВП (х2) та національний дохід України (х3) належить 

таким чинникам економічного розвитку національної економіки України як: 

культура і мистецтво (у млрд. грн.) та середньомісячна заробітна плата (у тис. 

грн.), кумулятивний ефект віддачі яких відображено найвищими кількісними 

показниками. Ці доволі несподівані результати потребують додаткового 

пояснення і обґрунтування. 

    У програмі ЄС та Східного партнерства «Культура і креативність» 

відображено індикатори впливу культури на економічний розвиток України за 

даними ЮНЕСКО [160]. Серед 22 зазначених у програмі індикаторів чи не 

найменший вплив має такий показник як витрати домашнього господарства на 

купівлю і споживання культурних товарів і послуг – 0,88% від усіх кінцевих 

споживчих витрат домогосподарств. У програмі зазначено, що хоча українське 

суспільство слабо залучено у мінові відносини ринкових трансакцій купівлі-

продажу культурних товарів і послуг, потенціал культурного сектора 

національного ринку є доволі високим, а низький рівень витрат українських 

споживачів пояснюється існуючим патерном «пастки бідності», де 
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альтернативна вартість товарів першої необхідності стає все більше 

безальтернативною у структурі споживчого кошика. Ця проблема долається 

розривом «пастки бідності» завдяки зростанню доходів через ріст зайнятості у 

галузях національного господарства із зростаючою прибутковістю: обробна 

промисловість, креативні індустрії, ІТ-технології, наука і освіта тощо. Тобто, ті 

галузі, які не лише розривають ентропійний патерн «пастки бідності», а й 

«ресурсне прокляття» – режим монополістичної економіки із домінуванням 

галузей із спадною прибутковістю, де «пастка бідності» слугує джерелом ренти 

креольських провладних еліт. Ще один доволі парадоксальний висновок, 

одержаний нами із аналізу рівнянь, полягає в тому, що «пастка бідності» і 

«ресурсне прокляття» долаються шляхом інвестування культурного сектора. У 

згадуваній програмі ЮНЕСКО [160] у сфері суспільної участі такі індикатори 

впливу як участь у масових заходах та у заходах формування ідентичності, 

міжособистісної довіри та самовизначення діють доволі посередньо на 

економічний розвиток України. Так, наприклад, рівень міжособистісної довіри 

становить 23,1%, а це ключовий показник становлення соціального капіталу та 

інституційної комплементарності у сенсі інклюзивності, тобто забезпечення 

соціальної включеності людини у систему економічних відносин, а отже – 

перспектив її добробуту, тобто рівня сукупного попиту загалом. 

Справа в тому, що культура (соціокультурний сектор економіки) у 

суспільстві відіграє особливу роль. У широкому розумінні культура – це 

сукупність аксіологічних, еніологічних, етологічних та праксеологічних 

структур, що забезпечують соцієтальну колективну ідентичність шляхом 

передачі оформлених у символи онтологічних сенсів буття через алгоритм 

етнічної традиції. Культура – це завжди історична спадщина, що ввібрала в себе 

певний тип досвіду, переконань, оцінок та ідеалів, які дають змогу приймати 

рішення і здійснювати вибір як індивідуально, так і колегіально, без 

додаткового консенсусу на основі аксіологічно релевантного алгоритму 

взаєморозуміння. Під цим кутом зору культура являє собою фільтр 

забезпечення референтності між імпринтом індивіда (закріпленими у пам’яті 
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рефлексіями) та колективним Архетипом буття народу, через що культура 

виступає формою колективного програмування розуму, ідентичності 

ментальності, чуттєвості та віри. Тому культура – це основний показник довіри, 

а отже – соціального капіталу, здатності до інтеграції для задоволення 

індивідуальних потреб на основі спільних цінностей, визначення колегіальних 

несуперечливих цілей, інституціональна ітеративність засобів для осягнення 

спільних цілей, тобто – розвиток продуктивних сил на основі синтезу 

рефлексивності та рекурентності відповідей на виклики середовища. 

Математичні розрахунки лише підтвердили наші філософські висновки.        
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Висновки до розділу 4 

1. Тріалектичний алгоритм самоорганізації економічних систем включає 

в себе матеріальне, інформаційне та синергетичне сутнісні начала, котрі 

зумовлюють економічне зростання та економічний розвиток у квадровому 

континуумі патернальних практик, якому відповідає квадровий континуум їх 

атрактивності на мікро-, мезо-, макро- та мегарівнях. Ідентифікація атрактора у 

вищому просторі ноуменального порядку (мега- для макро-, макро- для мезо- та 

мезо- для мікро-)виявила, що патерн влади мезорівня зумовлює динаміку 

базових патернальних бізнес-тріад мікрорівня в міру наближення системи у 

режим її гомеостазу; тріалектичний патерн соціокультурної динаміки 

макрорівня (аксіологічний наратив – парадигмальний проект – праксеологічний 

патерн) визначає якість патерна влади, зумовленого домінуванням чуттєвого 

або ідеаційного типів культурної ментальності; тріалектичний патерн 

цивілізаційної домінанти атрактивно активує інтелігібельно-когнітивну якість 

культурних ресурсів макрорівня, у підсумку визначаючи інституціональну 

комплементарність того чи іншого типу національної економічної системи.  

2. На мікрорівні тріалектична патернальна динаміка являє собою бізнес-

конфігурацію: ІТ-інсайдер – венчурний «ефор ринку» – маркетолог, де, 

відповідно, перший уособлює організаційний патерн, другий – патерн-

підсилювач, а третій – гомеостатичний патерн. На стадії  ринкової трансакції 

інноваційного продукту гомеостатичний патерн набуває статусу 

організаційного, проте кожен наступний акт відтворення володіє меншим 

енергетичним потенціаломніж попередній в силу дії ентропійного закону 

вирівнювання норми прибутку через механізм дифузії інновацій. Застосування 

у цій ситуації стратегії «архітектури вибору» лише програмує перманентні 

кризи, зумовлені симулякрією – втратою референтності споживної вартості 

феномена (інформаційного продуту) та онтологічної новизни ноумена 

(аксіологічного сенсу можливості примноження буття).  

3. Існуючий хисткий гомеостаз мікрорівня шукає свою опору в 

атрактивному середовищі мезорівня, щоб відтворювати себе як систему влади 
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через динаміку патернальної конфігурації: сила – багатство – знання. Ресурсом 

відтворення гомеостатичного патерна «багатство» на мезорівні виступають 

екстрактивні соціально-економічні інститути, які дозволяють провладним 

елітам привласнювати ренту з усіх сфер виробництва в умовах ентропійних 

моделей «пастки бідності», «ресурсного прокляття» та «загадки капіталу». 

Провладний патерн «багатство» креольських еліт абсолютизує ресурси свого 

відтворення через алгоритм «залізного закону олігархії», де екстрактивні 

інститути уособлюють контур посилювального зворотного зв’язку, а отже – 

виступають як патерн «сила» у стосунку до «багатства». Загрозу цій формі 

економічного порядку потенціально несе патерн «знання», пропонуючи 

інновації ціною творчих деструкцій як джерел ренти провладних еліт. Тому 

влада є антагоністом розвитку. Патерн «знання» в якості організаційного 

забезпечується впровадженням інклюзивних інститутів. Основна проблема 

впровадження полягає в акомплементарності форм інклюзивного 

інституційного порядку та культурної ментальності приймаючої нації. 

4. Середовищем атрактивності, що уможливлює успішність 

впровадження комплементарних інклюзивних інститутів економічного 

розвитку, виступає макрорівень соціокультурної динаміки. Інклюзивні 

інститути конституювали чуттєву культурну ментальністьв її ургічному 

стосунку до природи, посприявши розвитку індустріальної та 

постіндустріальної цивілізації сучасного Заходу. Поширення ідеаційного типу 

культурної ментальності у статусі організаційного патерна передбачатиме 

використання інклюзивних інститутів для забезпечення «вікон можливостей» 

та економічних стимулів для тієї частини інтелектуалів-інсайдерів «нових 

комбінацій», які кристалізуються у когнітаріат – меритократичний клас 

суспільства нооекономіки ідеаційної культури, здатний продукувати 

парадигмальні проекти інноваційного розвитку на основі розпаковування 

онтологічних сенсів вищої доцільності буття у його холотропному континуумі 

обумовленої атрибутивності Єдиного Сущого.  
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5. Умовою успішності інституційних впроваджень є кліометрична 

синергія – кумулятивний ефект примноження буття на основі референтності 

когнітивної функції учасника, репрезентованого якістю фільтра свідомості в 

межах аксіологічного образу світу, отриманого як культурна спадщина 

національної історії народу, та кластерами поведінкових патернів, 

акумульованих в економічні інститути, що обмежують і стимулюють вибір у 

визначеному напрямі реалізації грошової вигоди. Синергетичний підхід 

дослідження економічної системи передбачає теоретико-методологічний синтез 

історії та культури. Інституціональна інклюзивність більшою мірою стосується 

уможливлення стимулів, у той час як екстрактивні інститути більш зосереджені 

на обмеженнях. Етнокультурну традицію економісти звично трактують як 

обмежуючий інноваційну ініціативу поведінковий патерн, проте це не зовсім 

так: культурний патерн, зумовлений історичною спадщиною, виражає наратив 

національного образу світу архетипово-онтологічного порядку, в межах якого 

«працює» фільтр свідомості як когнітивний акт. Інновація «творчо» руйнує 

лише ті обмеження патернального проекту, де симулякри витіснили розуміння 

доцільності онтологічного сенсу акту відтворення визначеної моделі соціально-

економічного буття. Кожен крок сучасника обумовлений причинністю дій 

пращура та доцільністю аксіологічних нарацій Архетипу, властивого як 

пращурам, так і нащадкам. Тому кліометрика, як наука ретропроективного 

аналізу альтернативного застосування економічних ресурсів певної історичної 

доби, має бути доповнена синергетичною парадигмою інтегральної 

обумовленості втілення цінності у бутті у ноуменальному континуумі 

національної культури.  

6. Кожен когнітивний акт економічного вибору у напрямі реалізації 

грошової вигоди передбачає рівень поінформованості, достатній для вчинку. Це 

справедливо і щодо мікроекономічного рівня, і щодо макроекономіки; тобто, 

економічна система передбачає систему знань про патерни та інститути, що 

говорить на користь ідеї «обумовленої історії» (бо патерн – це історична 

спадщина культури). Система знань – це інтелектуально-інформаційний 
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дискрет, обумовлений розумінням певної сукупності технологічних способів 

максимізації енерговидобутку для досягнення гомеостазу системи та її 

патернального відтворення. І в цьому полягає суть «парадоксу розвитку» – міра 

вразливості системи прямо пропорційна мірі складності її структури в силу дії 

закону ентропії. Подальше ускладнення структури через нагромадження 

патернів адаптаційної поведінки – це рух у напрямі утвердження «царства 

кількості» – торжества ентропії як у сфері буття, так і в сфері свідомості.   

7. Якщо система знань – це показник вразливості соціально-економічної 

системи в режимі її максимально ускладненої структури, що забезпечує 

адаптаційну відтворюваність існуючими інституціоналізованими патернами 

культури, то повинні існувати ментальні передумови реалізації когнітивних 

зусиль, що забезпечують розвиток системи не шляхом подальшого ускладнення 

структури під тиском викликів, а поверненням до реінтерпретації онтологічних 

сенсів, відштовхуючись безпосередньо від етнокультурного символу, де 

закорінена ідея «ойкосу» національного буття, власне сама ідея національного 

буття, де праксеологічні патерни атрактивно наративовані холотропністю цілей 

подоланого Сущим небуття та аксіологічно відображені у народній культурі. 

так постає когнітивна система виробництва інновацій як елементів 

парадигмального проекту альтернативного типу культури, , у яких сутнісний 

принцип оформлюється в аксіологічно-іпостасну структур патернального 

проекту якісно нового економічного порядку, наприклад, мережевої 

нооекономіки ідеаційної культури. 

8. Кожна вироблена на основі затрат праці річ є символом вищої 

доцільності, від якої отримала принцип своєї  актуалізації. таким чином, символ 

завжди виражає принцип метафізичного порядку, що пізнається і 

впроваджується когнітивним зусиллям інсайдера «нових комбінацій» – так 

знімається суперечність між традицією та інновацією. Створені працею речі є 

символами праксеологічної доцільності тією мірою, якою фільтр свідомості 

відкритий можливості ноуменальної уприсутненості наративу нової якості 

буття, до того часу спресованого на шкалі ймовірності семантичного вакууму.  
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9. Когнітивна економічна система структурно містить два континууми 

руху вартості: ринок і мережу. Попри прогнози, що основні суперечності пост 

капіталістичного способу виробництва і розподілу відбуватимуться поміж 

ринком і мережею, більш вірогідною виглядає гіпотезапро те, що ринок – це 

той елемент мережі, який відповідальний за саму можливість руху вартості 

простором мережі. На відміну від ринкової, у постринковій економіці мінові 

відносини грошового вибору будуть зведені до першої трансакції, після якої 

інформаційний продукт автоматично опиниться у мережевому просторі, що 

передбачає його безоплатне використання, відтворення та поширення. 

Соціальна функція знання унеможливить монополію на нього, тому у 

постринковій нооекономіці пасивних рантьє замінять активні когнітарії, які 

створюватимуть прибуток шляхом перманентного винахідництва та 

креативною інтерпретацією сенсів існуючих патернів у напрямку подальшого 

підвищення рівня гомеостазу. 

10. Тріалектичні механізми реалізації патернальних проектів 

нооекономіки ідеаційної культури виявляють холономний принцип 

атрактивності розвитку економічних систем: у стадії гомеостазу, під впливом 

загрозливо наростаючих тенденцій зниження продуктивності та загострення 

суперечностей, пасіонарна частка когнітаріату винаходить і пропонує до 

реалізації в якості патернального інноваційно-парадигмальний проект розвитку, 

аксіологічним наративом якого слугує атрибут Єдиного Сущого як можливість 

нової якості буття, де позитивно розв’язані суперечності попереднього 

ентропійного стану системи. Тріалектичний механізм соціокультурної динаміки 

економічних систем розгортається в режимі соціокультурних флуктуацій, 

включаючи: аксіологічний наратив (образ цінності у бутті), парадигмальний 

проект (теоретико-ідеологічна модель соціально-економічного розвитку) та 

праксеологічний патерн (логіко-раціональна модель соціально-економічного 

відтворення).  

11. На основі економетричного аналізу фінансових та соціально-

культурних чинників розвитку національної економіки України побудовано 
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рівняння трендів, лінійні парні та множинні рівняння регресії залежності 

номінального, реального ВВП України, національного доходу, витрат на 

культуру, мистецтво, освіту, виконання наукових досліджень в Україні. Аналіз 

парних лінійних рівнянь регресії показує, що найбільший вплив на номінальний 

ВВП України  має середньомісячна заробітна плата по Україні і значний вплив 

на номінальний ВВП України мають витрати на культуру і мистецтво по 

Україні.Лінійне множинне рівняння регресії теж дає підстави стверджувати, що 

значний вплив на номінальний ВВП України мають витрати на культуру і 

мистецтво по Україні. Аналіз багатофакторної моделі регресії демонструє про 

значний вплив на номінальний ВВП Українивитрат на культуру і мистецтво по 

Україні. Аналіз лінійного множинного рівняння регресії показує, що значний 

вплив на номінальний ВВП України має середньомісячна заробітна плата по 

Україні х8 і невеликий вплив на номінальний ВВП України мають витрати на 

культуру і мистецтво. Аналіз парних лінійних моделей регресії  засвідчує, що 

значний вплив на реальний ВВП України мають витрати на культуру і 

мистецтво. Аналіз лінійного множинного рівняння регресії дає підставу 

стверджувати, що значний вплив на реальний ВВП України мають витрати на 

культуру і мистецтво. Аналіз лінійної багатофакторної моделі регресії показує, 

що значний вплив на реальний ВВП України мають витрати на культуру і 

мистецтво. Аналіз лінійного множинного рівняння регресії дає підставу 

стверджувати про значний вплив на реальний ВВП України як витрат на 

культуру та мистецтво, так і середньомісячної заробітної плати. Аналіз парних 

лінійних рівнянь регресії дає підстави вважати, що найбільший вплив на 

національний дохід України має середньомісячна зарплата. Аналіз лінійного 

множинного рівняння регресії  показує значний вплив на національний дохід 

України витрат на культуру і мистецтво, а також середньомісячної заробітної 

плати. Загальний висновок із здійсненого аналізу лінійних парних і множинних 

рівнянь регресії засвідчує, що найсуттєвіший вплив на номінальний ВВП, 

реальний ВВП та національний дохід України належить таким чинникам 

економічного розвитку національної економіки України як: культура і 
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мистецтво (у млрд. грн.) та середньомісячна заробітна плата (у тис. грн.), 

кумулятивний ефект віддачі яких відображено найвищими кількісними 

показниками. 

Основні результати дослідження опубліковано у: [621, 622, 626, 630, 

632, 633, 635, 636, 641, 642, 643, 656].   
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РОЗДІЛ 5.  

СОЦІОКУЛЬТУРНІ МОДЕЛІ ТРАНСФОРМАЦІЇ 

ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ 

5.1. Структура індикаторів впливу соціокультурного сектора на 

економічний розвиток України 

Система індикаторів впливу культури на економічний розвиток України 

– це ініційована ЄС програма Східного партнерства «Культура і креативність», 

розроблена за методологією ЮНЕСКО «Індикатори впливу культури на 

розвиток» [222]. Ці індикатори зумовлюють стимулюючу роль культури у 

забезпеченні економічного розвитку країни, демонструючи потенціал 

політичного та економічного впливу. За даними ЮНЕСКО виділяють 22 

основних індикатори впливу культури на економічний розвиток (ІВКР) у семи 

ключових сферах соціально-економічної системи: економіка, освіта, 

управління, рівень соціальної участі, гендерна рівність, комунікація і культурна 

спадщина. Структуру ІВКР та міру їх впливу на економічний розвиток (у %) 

зображено на рис. 5.1. Потенціал внеску соціокультурного сектора України в 

економічний розвиток та добробут виражають, передусім, три основні 

індикатори, що відображають: процент внеску приватної та державної 

культурної діяльності у ВВП України; процент осіб, зайнятих у сфері культури 

порівняно із загальною кількістю працевлаштованого населення; процент 

кінцевих споживчих витрат домашніх господарств на культурну діяльність, 

товари та послуги порівняно із загальними споживчими витратами 

домогосподарства. Згідно із доповіддю ІВКР ЮНЕСКО внесок культурного 

сектора у ВВП України становив 4,04%, що трактується аналітиками як 

значний [160]. Економічний внесок основних сфер культурної діяльності склав 

44%, а допоміжних – 56%. Серед основних сфер: архітектура, інженерна 

діяльність та технічне консультування – 15,5%, реклама – 13,1%, телевізійна 

діяльність – 6,8%. Серед допоміжних сфер: бездротові комунікації – 26,3%, 

дротова телекомунікаційна діяльність – 11,9%, виробництво споживацької 

електроніки – 6,1%, друк – 4,0%, роздрібна торгівля аудіо- та відео 
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обладнанням у спеціалізованих магазинах – 4.7% та інші види діяльності – 

2,1%. 

Наступний економічний індикатор – це працевлаштування у сфері 

культури. За даними ЮНЕСКО співвідношення робочих місць у сфері культури 

порівняно із загальною кількістю працевлаштованого населення в Україні 

складає 3,17% (більш ніж півмільйона зайнятих), причому кількість робочих 

місць в основних видах культурної діяльності становить 77,59%, а у техніко-

допоміжних – 22,41%. Аналітики ЮНЕСКО виділяють дві проблеми, пов’язані 

із диспропорціями у сфері працевлаштування та врахуванням реального внеску 

зайнятих у сфері культури у ВВП України: по-перше, у деяких основних видах 

культурної діяльності має місце зайнятість із виразною гендерною 

диспропорцією на користь жінок: бібліотекарі та суміжні з ними професії 

(30:1); соціологи, психологи, антропологи та суміжні з ними професії (13:1); 

перекладачі та лінгвісти (6:1); по-друге, внесок культурного сектора у 

працевлаштування недооцінене через наявність суміжних видів економічної 

діяльності, котрі розвинулися на основі культурної інфраструктури та 

історичної спадщини, наприклад, готельно-ресторанні комплекси чи домашнє 

рукоділля. І хоча це ускладнює роботу фахівцям із ідентифікації потенціалу 

індикатора у числовому показникові, для нас важливо зафіксувати інтегрально-

кумулятивний ефект підвищення зайнятості та внеску у ВВП соціокультурного 

сектора економіки України, тобто синергетичну роль культури в національній 

економіці.  

Хоча рівень зайнятості у соціокультурному секторі економіки України 

доволі високий (3,17% від загальної кількості працевлаштованого населення), 

аналітики ЮНЕСКО все ж рекомендують збільшити потенціал культурних та 

креативних індустрій на вітчизняному ринку [222]. Однак нагромадження 

даного потенціалу обмежується вкрай низькими показниками третього 

економічного індикатора – витрат домогосподарств на купівлю культурних 

товарів і послуг (0,88% від загальних витрат на домашнє споживання). Низький 

рівень споживання культурного контенту пояснюється рядом факторів, 
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ключовий з яких – помірні доходи більшості населення України, адже ріст 

попиту на культурну продукцію ринкового сектора прямо пропорційний 

величині граничної корисності основних товарів утилітарного вжитку, тобто 

товарів першої життєвої необхідності, тому бідний між хлібом і книгою 

змушений вибирати хліб, навіть якщо хоче книгу. За даними ЮНЕСКО, 

витрати вітчизняних домогосподарств, пов’язані з основними галузями в 

культурі, складають 54,17%, а в допоміжних, передусім у технічній сфері, – 

45,83%. Серед основних культурних витрат українських споживачів 

перебувають: витрати на культурні послуги – 37,95% від загальних витрат на 

культуру; на обладнання для обробки інформації – 21,11%; на обладнання для 

прийняття, запису та відтворення звуку та зображення – 20,83%; витрати на 

прикраси (ювелірні вироби, годинники тощо) – 7,74%; витрати на книги – 

5,28%. Однак, слід зауважити, що низькі витрати домогосподарств на культуру 

не є відображенням низького рівня споживання культурного контенту, значна 

частина якого надається неприбутковими закладами за економічно 

немотивованими цінами, будучи дотаційними структурами, або споживається 

контент безкоштовних громадських культурних заходів, що виключено із 

даного споживацького індикатора. Ще один висновок, зроблений фахівцями 

ЮНЕСКО, полягає в тому, що, не дивлячись на значну різницю між рівнем 

виробництва культурного сектора (4,04% від загального обсягу виробництва) та 

рівнем культурного споживання (0,88% від загальних обсягів споживання), 

Україна не є чистим експортером культурних товарів та послуг, хоча більшість 

українських розробників програмного забезпечення працюють переважно на 

зарубіжні ринки в режимі аутсорзинґово-гоумсорзинґового надання 

інформаційних послуг. Це означає, що значний контент культурного 

споживання являє собою соціальне, а не ринкове благо, релікт інерції 

пострадянської інфраструктури.  

Недоліки використаної статистики фахівці ЮНЕСКО пояснюють рядом 

причин специфіки національної економічної системи України. Так, 

недооціненим є внесок українського культурного сектора у ВВП через те, що: 
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Джерело: складено на основі [222] 

2. працевлаштування у сфері культури – 3.17 % 
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Рис. 5. Структура індикаторів впливу соціокультурного сектора на 
економічний розвиток України (Джерело: структуровано автором) 
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1. внесок культурної діяльності у ВВП – 4.04 % 

3. витрати домашнього господарства на культуру 
– 0,88 % 
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Культурна 
спадщина 

4. інклюзивна освіта – 98,8  % 

5. багатомовна освіта – 86,7 % 

7. професійне навчання у культурному секторі – 100 % 

8. концепція встановлення стандартів культури – 98 % 

9. політична та інституціональна концепція культури – 100 % 

 10. розподіл культурної інфраструктури – 67 % 

11. участь громадянського  суспільства в 
культурному управлінні – 95 % 

 
12. участь у відвідуванні 
масових заходів  

13. участь у культурній 
діяльності, що сприяє 
становленню ідентичності 

14. міжкультурна 
толерантність – 82,9 % 15. міжособистісна довіра – 

23,1 % 
16.свобода 
самовизначення – 6,17/10 

17. показники гендерної 
рівності – 41,2 % 

18. сприяння гендерній 
рівності – 58,4 % 

19. свобода слова – 47 % 

20. доступ та використання Інтернету – 49,3 % 

21. різноманітність художнього контенту 
на громадському телебаченні – 12,95 % 

 
22. стабільність та збереження 
культурної спадщини – 85 % 

6. художня освіта – 12,5 % 
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по-перше, індикатор включає лише внесок приватної культурної діяльності у 

ВВП, нехтуючи внеском неринкових закладів, що автоматично деформує 

уявлення як про рівень зайнятості у сфері культури, так і рівень споживання 

культурного контенту; по-друге, рівень тіньового сектора у сфері культурних і 

креативних індустрій навіть вищий ніж загалом по Україні, тобто більше ніж 

60% ВВП, а тіньовий сектор економіки – це завжди факт наявності 

інституціональної деформації, відомої під назвою «загадка капіталу»; по-третє, 

у сфері культурної зайнятості екстерналією неповної статистики слугує 

зайнятість у «вторинних» сферах економіки, де робочі місця стимульовані 

потребами додаткового обслуговування культурної інфраструктури. Цей 

показник рівня робочої сили не включено в індикатор. 

Наступною сферою, що включає чотири основні індикатори впливу на 

економічний розвиток України, є освіта. Поруч із наданням освітніх послуг, 

завдяки яким відтворюється людський капітал на макроекономічному рівні та 

соціальна включеність на мікроекономічному, сфера освіти є середовищем 

ретрансляції культурних цінностей, що сприяє успішності впровадження 

інноваційних стратегій, адже процес дифузії інновацій та активізація 

функціонування галузей національної економіки із зростаючою прибутковістю 

ефективніше протікає у соціальних континуумах культурної ідентичності. У 

доповіді ЮНЕСКО виділяються чотири основні індикатори сфери освіти, котрі 

впливають на економічний розвиток України: інклюзивна освіта, багатомовна 

освіта, художня освіта та підвищення кваліфікації. Усі показники доволі високі. 

Важливо зазначити, що індикатор підвищення кваліфікації у культурному 

секторі включає в себе індикатор цілісності та повноти середньої спеціальної 

освіти і навчання та вищої освіти у галузі культури, також те, що органи 

державної влади виявляють інтерес інвестувати у навчання професіоналів у 

сфері культури (показник – 1/1). Складність становить необхідність постійного 

оновлення навчального матеріалу та його пристосування до вимог сучасності, 

передусім у технологічному сенсі. 
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Наступною важливою сферою ІВКР є управління соціокультурного 

сектора, що включає в себе: 1) сукупність концепцій встановлення стандартів, 

котрі регулюють культурну діяльність; 2) доступність громадської політики, 

інфраструктури, інституційних можливостей та процесів, що мають за мету 

стимулювання інклюзивного культурного розвитку, заохочення культурних 

прав та різноманіття; 3) задовільний рівень культурної інфраструктури та її 

галузей у межах країни; 4) можливість закладів громадянського суспільства 

брати участь у прийнятті рішень щодо культурної політики.  

Важливість індикаторів сфери управління полягає в тому, що вони 

забезпечують інтегральне впровадження культурно-креативних індустрій в 

економічне зростання України. Цих індикаторів чотири: 1) концепція 

встановлення стандартів культури; 2) політична та інституційна концепція 

культури; 3) розподіл культурної інфраструктури; 4) участь громадянського 

суспільства в культурному управлінні. Перший індикатор виступає показником 

розвитку концепції встановлення стандартів для захисту та поширення 

культури, культурних прав та культурного різноманіття (100%), другий є 

показником розвитку політичної та інституційної концепції для захисту та 

поширення культури, культурних прав та культурного різноманіття (100%), 

третій – показник розподілу вибраних елементів культурної інфраструктури 

щодо розподілу серед населення країни в адміністративно-територіальних 

одиницях безпосередньо нижче державного рівня (0,67%), четвертий – це 

показник поширення участі професіоналів у галузі культури та меншин у 

формулюванні та впровадженні культурної політики, заходів та програм, які їх 

стосуються.  

Високий індикатор культурних стандартів засвідчує про наявність  

законодавчої бази для реалізації ефективної культурної політики з метою 

забезпечення економічного розвитку України. Проте концепція культурних 

стандартів вкрай неефективно конвертується у реальні механізми державної 

політики. Причиною є як високий рівень корупції, так і слабкість державного 

менеджменту і креативу ефективного використання культурної спадщини та 
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інфраструктури, успадкованої з радянських часів і непристосованої до 

ринкових відносин. 

     Політична та інституційна концепція культури – це індикатор не 

лише спрямування активізації культурного процесу у забезпечення 

економічного розвитку у межах певних стандартів, а, передусім, активізатор 

безпосередньо самого культурного процесу, відповідальний за міру 

релевантності сенсів існуючих текстів ідентичності культурних ресурсів 

потребам розвитку як нації загалом, так і особистості зокрема. 

Інституціонально культурний сектор представлено: Комітетом Верховної Ради 

з питань культури і духовності, Міністерством культури України, Державним 

агентством України з питань кіно, Українським інститутом національної 

пам’яті, Українським інститутом книги, Держкомітетом та Національною 

радою України з питань телебачення та радіомовлення, а також регіональними 

та місцевими громадськими та виконавчими органами культури. Політична 

концепція викладена у державних документах: Довгостроковій стратегії 

розвитку української культури (01.02.2016р., №119-р), Стратегії сталого 

розвитку «Україна – 2020» (12.01.2015р., №5/2015), Плану дій із реалізації 

Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020р. (23.11.2015р., 

№1393-р), Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020р. 

(06.06.2014р., №385) та ін.  

Важливим елементом стратегії культурної політики держави у 

забезпеченні економічного розвитку України є зсув від централізованої моделі 

правління культурою до децентралізованої, де місцеві територіальні громади 

самостійно визначають пріоритети розвитку культурного сектора, маючи для 

цього фінансові ресурси місцевих бюджетів. Проте реально фінансування 

культури на місцевому рівні держави в умовах існуючої «пастки бідності», а 

особливо інвестування в культурну інфраструктуру із довгостроковим лагом 

капіталовіддачі, є доволі проблематичним і потребує підтримки центральних 

органів влади. Якщо фінансування культури з усіх державних рівнів складало 

1,6% від усіх бюджетних витрат у 2012-2014рр., то у 2015-2016рр., воно 
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знизилося до 1,3%. Однак, наводимо один показовий приклад позитивної зміни 

динаміки: 19 квітня 2018 р. на засіданні Уряду України міністр культури 

Є. Нищук доповідав, що якщо у 2014 р. на кіновиробництво було виділено 25 

млн. грн., у 2017р. ця сума становила вже 500 млн. грн., то у 2018р. вона 

становила «рекордну», за словами Є. Нищука, суму – 1 млрд. грн., з якої 500 

млн. грн. пішло на виробництво і розповсюдження фільмів національно-

патріотичного спрямування [383]. 

Індикатор розподілу культурної інфраструктури має значний відсоток 

(67%) завдячуючи успадкованій мережі базових культурних закладів (бібліотек, 

музеїв, театрів, філармоній, цирків) радянської доби. Майже кожен населений 

пункт успадкував дану інфраструктуру, у майже кожному селі були 

щонайменше клуб та бібліотека. Інша справа, що значний сегмент цієї 

інфраструктури не пристосований до функціонування в ринкових умовах і 

занепадає. Тут як ніде потрібний новаторсько-модерністський підхід 

культурно-креативного менеджменту як з боку держави, так і приватного 

сектора. 

Індикатор участі громадянського суспільства в управлінні культурою 

сягає потенціалу 95%. Аналітики ЮНЕСКО включають у цей індикатор міру 

залученості професіоналів-культурологів, мультикультуралістів та 

представників меншин (етнічних, культурних, релігійних, сексуальних тощо) 

до заходів та програм впровадження культурної політики на національному, 

регіональному та місцевому рівнях. На нашу думку, з точки зору розвитку 

культурно-креативних індустрій забезпечення економічного розвитку України, 

роль громадянського суспільства в управлінні культурою має бути і глибша, і 

ширша. Глибша у тому розумінні, що, передусім, фахівці-культурологи мають 

більше уваги звертати на ті інтегрально-кумулятивні фактори культурних 

заходів, які не лише забезпечують прибутковість шоу-акцій, а формують 

естетико-аксіологічні виміри свідомості становлення соціального капіталу на 

основі здатності співпереживати образи-патерни спільних цілей та 

синтелектично вибудовувати «вікна можливостей» для подальшої 
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інституціональної інклюзивності становлення когнітаріату нооекономіки 

ідеаційної культури України. Ширша у тому розумінні, що мають бути залучені 

усі суб’єкти культурних компетенцій, які сприяють становленню культурної 

ідентичності, що дозволяє ухвалювати колегіальні рішення за взаємною згодою 

учасників без суперечливих та взаємовиключних цілей, а також того потенціалу 

антагонізмів, які спровокував на Заході мультикультурний підхід, котрий 

вульгаризував ідентичність у симулякр. 

Наступне середовище індикаторів впливу культури на економічний 

розвиток України – сфера соціальної участі – має чи не найважливіше значення 

генерації культурних ресурсів в силу того, що в ньому акумульовано не 

агрегативні, а особистісні виміри культурної ментальності, де починається 

базовий рівень становлення інтегрального виміру суб’єктності 

субстанціонального діяча – носія і впроваджувача культурних цінностей у 

соціально-економічні практики. 

Основними індикаторами впливу сфери соціальної участі на 

економічний розвиток України виступають: 1) участь населення у масових 

заходах та 2) у культурній діяльності, що сприяє побудові ідентичності; 

3) толерантність до інших культур; 4) рівень міжособистісної довіри; 

5) показник міри свободи самовизначення. За даними Інституту соціології 

НАНУ понад 25% населення беруть участь у публічних акціях, але все ж 

показник відвідування культурних закладів залишається низьким, що 

кореспондується із низьким рівнем витрат домогосподарств на споживання 

культурного контенту [222]. 

Потенціал індикатора участі у культурних заходах побудови  

ідентичності до Революції Гідності був вкрай низьким і включав у себе участь у 

мистецьких гуртках, традиційних заняттях, присутність на фестивалях тощо 

(від 3% до 5% учасників). Після виклику у формі неоголошеної війни РФ та 

анексії території, Українська держава цілеспрямовано зосереджує культурні 

ресурси на активну діяльність становлення ідентичності, про що засвідчує, 

зокрема, вищезгадана нами політична та інституціональна концепція сфери 
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управління, посилена бюджетним наповненням як місцевого, так і 

центрального рівнів.  

Наступних два індикатори: міжкультурна толерантність та 

міжособистісна довіра, виявляють певний парадокс українських реалій 

сьогодення. Серед країн Центрально-Східної Європи рівень толерантності 

щодо людей іншої культурної ідентичності в Україні становить 82,9% – це 

найвищий показник. Неагресивна українська ментальність завжди толерувала 

право кожного практикувати свою національну, культурну та релігійну 

ідентичність. Рівень міжособистісної довіри в Україні становить 23,1% при 

середньому показникові для всіх країн, що впровадили ІВКР, становить 19,3%. 

Цей показник в Україні набагато вищий, ніж у таких пострадянських країнах як 

Вірменія, Азербайджан та Грузія – 14,4%. Проте, аналітики ЮНЕСКО хоча й 

впроваджували ІВКР в Україні, починаючи із квітня 2016р., оперували даними 

міжособистісної довіри 2011р. Починаючи з 2014р. ситуація змінилася: без 

високого рівня міжособистісної довіри був би немислимий волонтерський рух, 

активізувалося громадянське суспільство та свобода слова. Рівень взаємодовіри 

вищий серед молоді. Негативно на цей показник впливає високий рівень 

корупції в державі, адже недовіра до інституту влади активізує міжособистісну 

недовіру, негативні очікування щодо позитивного ефекту впроваджуваних 

реформ та зростаючого зубожіння. Аналітики ЮНЕСКО зробили висновок, що 

23,1% міжособистісної довіри серед українського соціуму – це незадовільний 

показник для демократичного суспільства і проблеми становлення соціального 

капіталу в Україні тому підтвердження. 

У цьому полягає парадоксальність ситуації української дійсності – чи не 

найвищий рівень культурної толерантності (82,9%) та невисокий рівень 

міжособистісної довіри (23,1%). Цей розрив слід долати впровадженням 

принципів інституційної інклюзивності у міжособистісні стосунки активізацією 

наративу солідаризму, соборності та взаєморозуміння. Інклюзивна 

інституціоналізація забезпечує високий потенціал індикатора свободи 

самовизначення. За даними ЮНЕСКО цей показник становить 6,17/10, але 
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знову ж таки, станом на 2011 р. Найвищий рівень свободи самовизначення 

серед населення України за віком демонструє молодь – 7,12/10. Цей індикатор 

вимірює потенціал підтримки індивідів у прийнятті рішень та виборі напряму 

діяльності, тобто має місце контур прямого зв’язку із попереднім індикатором – 

рівнем міжособистісної довіри.   

Свобода самовизначення і рівень міжособистісної довіри передбачає 

наявність особливого середовища культурної ідентичності – сферу комунікації, 

представленої трьома індикаторами: показником свободи слова, кількістю 

користувачів Інтернетом та розмаїттям художнього контенту на громадському 

телебаченні. 

Культурні контенти буття поширюються завдяки засобам комунікації. 

Готовність сприйняття інформації, тобто міра споживання інтелектуального 

контенту  не лише у режимі логіко-раціональної рефлексивності, а, передусім, у 

стадії невідрефлексованого мислення, що є суть ментальності, залежить від 

інтегральної ролі культури, котра ретранслює рекурентні образи світу та 

уніфікуючи поведінкові патерни, впливаючи на форму і зміст інформаційних 

повідомлень. А це означає, що культурна ідентичність не менше ніж логічне 

мислення зумовлює вибір, а отже виступає середовищем інституціоналізації 

інклюзивного, зосередженого на людині економічного розвитку. І перший 

індикатор – свобода слова – за даними ЮНЕСКО, становить 52/100, тобто 

вітчизняні засоби масової інформації є «частково вільними». Це пояснюється 

низкою причин: приватні телеканали є власністю олігархів, що програмує 

упереджене поширення інформаційного контенту; інформаційна війна з РФ 

вимагає посиленого контролю держави над інформаційним простором, що 

апріорі обмежує свободу слова, хоча й з метою національної безпеки; цілковита 

підконтрольність засобів комунікації на анексованих та окупованих теренах 

України.  

Доступ до використання Інтернету – показник 49,3% - це динамічний 

індикатор, який, за даними Державної служби статистики [222], постійно 

зростає. За даним дослідницького центру Пью (недержавного ресурсу Північної 
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Америки) 73% громадян України, які користуються Інтернетом щодня, – це 

молодь. Проблему державного рівня становить складність поширення Інтернет-

ресурсів у сільській місцевості, зокрема у школах та бібліотеках. Однак, ця 

проблема є комплексною, бо залежить від впливу інфраструктурного 

індикатора, який є елементом сфери управління, та власне освітнього 

комплексу національної економіки України. 

Про потенціал індикатора вітчизняної кіноіндустрії ми згадували вище 

на основі доповіді колишнього міністра культури Є. Нищука. 

Сфера культурної спадщини включає показник ІВКР збереження 

культурної спадщини (в Україні – 0,85/1). Необхідність збереження зумовлена 

нестійкістю надбань, що підлягають руйнуванню в часі. Показник розвитку 

багатовимірної концепції збереження культурної спадщини включає: 

1) реєстрацію та записи нерухомих пам’яток України національного та 

місцевого значення (0,93%); 2) охорону збереження та управління цих пам’яток 

(0,90%); 3) передачу та мобілізацію підтримки для підвищення 

поінформованості щодо цінності культурної спадщини та можливих щодо неї 

загроз (0,70%). Відповідно до Закону України «Про охорону культурної 

спадщини» у Державному реєстрі нерухомих пам’яток України існує список 

останніх, ідентифікованих за назвою, датою створення, розташування та 

захисним номером в електронній формі на сайті Міністерства культури 

України. Показник мобілізації підтримки культурної спадщини включає не 

лише ступінь поінформованості соціуму про фізичний стан об’єктів історичної 

інфраструктури та залучення приватних фондів і громадянського суспільства 

для заходів збереження та фінансування культурної спадщини, а й активну 

роботу по інтерпретації сенсів історичної рекурентності минулого і сучасного, 

носіями яких і є історичні пам’ятки. 

Реалізація проекту ІВКР в Україні проведена за підтримки Програми ЄС 

та Східного партнерства «Культура і креативність». 22 зазначених індикатори 

являють собою потенціал розвитку культурно-креативних індустрій для 

забезпечення розвитку національної економіки України. Структура індикаторів 
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згрупована у семи ключових сферах, які нами класифіковано за соціальною та 

власне культурною сферами, на основі чого запропоновано дерево структури 

соціокультурних факторів впливу на економічний розвиток України (Див. рис. 

5.2, 5.3,  5.4).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найвищий потенціал впливу ряду найважливіших індикаторів 

соціокультурного сектора України на перспективи економічного розвитку у 

балах нами подано у Таблиці 5.1. 
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Рис. 5. 2. Дерево структури соціокультурних факторів впливу на 

економічний розвиток України 
Джерело: укладено автором на основі [222] 
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Рис. 5. 3. Структура індикаторів впливу соціального сектора 
національної економіки України на економічний розвиток 

Джерело: розроблено автором на основі [222] 
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показник свободи слова друкованих 
засобів масової інформації, 

телерадіомовлення та засобів масової 
інформації, розміщених в Інтернеті 

процент індивідів, які 
користуються Інтернетом 

співвідношення між загальним часом 
мовлення художніх програм вітчизняного 
телебачення протягом року та загального 

щорічного часу мовлення телевізійних 
художніх програм на громадських 

національних телеканалах із відкритим 
доступом 

показник невідповідностей між 
жінками та чоловіками в політичній, 

освітній та трудовій сферах та в 
законодавчих концепціях гендерної 

рівноваги (об’єктивні показники) 

рівень позитивного оцінювання 
гендерної рівності 

(суб’єктивний показник) 

показник середньої кількості років 
навчання в школі серед населення від 17 
до 22 років, скориговані з урахуванням 

нерівностей 

процентне співвідношення навчальних 
годин, присвячених просуванню 

багатомовності та загальної кількості 
навчальних годин, присвячених мовам 

процент навчальних годин, присвячених 
художній освіті, по відношенню до 

загальної кількості навчальних годин 

показник зв’язаності та охоплення 
технічної та професійно-технічної освіти 

та підготовки, середньої та вищої 
професійної освіти в галузі культури 

індикатор розвитку культурних та 
креативних індустрій в Україні 
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Рис. 5.4. Структура індикаторів впливу культурного сектора 

національної економіки України на економічний розвиток 
Джерело: укладено автором на основі [222] 
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показник розвитку багатовимірної концепції 
збереження культурної спадщини 

процент внеску приватної та державної 
культурної діяльності у ВВП 

процент осіб, зайнятих у сфері культури порівняно із 
загальною кількістю працевлаштованого населення 

процент кінцевих споживчих витрат 
домогосподарства на культурну діяльність, товари 
та послуги порівняно із загальними споживчими 

витратами домашнього господарства 

показник розвитку концепції встановлення 
стандартів для захисту та поширення культури, 
культурних прав та культурного різноманіття 

показник розвитку політичної та інституціональної 
концепції для захисту та поширення культури, 
культурних прав та культурного різноманіття 

розподіл вибраних елементів культурної 
інфраструктури щодо розподілу серед населення 

країни в адміністративно-територіальних одиницях 
безпосередньо нижче державного рівня 

показник поширення участі професіоналів у галузі 
культури та меншин у формуванні та впровадженні 

культурної політики, відповідних заходів та програм 

процент населення, що відвідали один 
масовий захід протягом року 

процент населення, що брало участь у 
культурній діяльності, що сприяє 

побудові ідентичності  хоча б один раз 
протягом року 

рівень міжособистісної довіри 

середній показник прийнятої свободи 
самовизначення 
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Таблиця 5.1 

Оцінка міри впливу індикаторів соціокультурного сектора на 

економічний розвиток України (в балах: 10 – надпотужний, 9-7 – значний, 

6-4 – помірний, 3-1 – слабкий, 0 – відсутність впливу) 
№ 

 
Індикатори впливу 

культури на економічний 
розвиток (за даними 

ЮНЕСКО) 

Важливість 
для економіки  

(в балах) 

Вплив на 
економічний 

розвиток 
 (в балах) 

 
Спрямованість: 

інтегральна; 
локальна 

Синергетичний 
ефект індикатора  

(в балах) 

1 Внесок культури у 
ВВП 

10 – 
надпотужна 

7 – значний інтегральна 10 – 
надпотужний 

2 Працевлаштування у 
сфері культури 

10 – 
надпотужна 

7 – значний інтегральна 10 – 
надпотужний 

3 Витрати 
домогосподарств 

на культуру 

7 – значна 10 – 
надпотужний 

інтегральна 
і локальна 

10 – 
надпотужний 

4 Освіта і наука 10 – 
надпотужна 

10 – 
надпотужний 

інтегральна 
і локальна 

10 – 
надпотужний 

5 Сфера управління 10 – 
надпотужна 

10 – 
надпотужний 

інтегральна 
і локальна 

10 – 
надпотужний 

6 Сфера соціальної 
участі 

10 – 
надпотужна 

10 – 
надпотужний 

інтегральна 
і локальна 

10 – 
надпотужний 

7 Сфера комунікації 10 – 
надпотужна 

10 – 
надпотужний 

інтегральна 
і локальна 

10 – 
надпотужний 

8 Культурна спадщина 7 – значна 10 – 
надпотужний 

інтегральна 
і локальна 

10 – 
надпотужний 

Джерело: авторська розробка на основі [222, 268]. 

Показники потенціалу впливу індикаторів соціокультурного сектора на 

економічний розвиток України, відображені у Таблиці 5.1, суттєво 

відрізняються від аналітичних даних ЮНЕСКО [222], які віддзеркалюють 

реальне становище культури в Україні та міру впливу індикаторів культури на 

економіку України протягом 2014-2017 рр. Пояснення наступне: у Таблиці 

відображено потенціал можливого внеску українського соціокультурного 

сектора в економічний розвиток і становлення добробуту, що включає 

імпліцитні антропогенні ресурси ментальності (чого нема у даних ЮНЕСКО), 

зокрема: свідомість ідентичності, довіри, соціального капіталу, аксіологічно 

зумовленого вибору та ціннісних уподобань, інклюзивної інституціоналізації 

забезпечення індивідуальної включеності та спрямованості вибору освіти, 

активної участі громадянського суспільства в управлінні та подоланні корупції, 

сприяння розвитку культурних та креативних індустрій в Україні, що 
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відображають ціннісні пріоритети споживчого вибору інформаційного 

продукту, а отже, свободи слова і впливу засобів масової комунікації, 

включаючи Інтернет, а також значення культурної спадщини у забезпеченні 

негентропійної рекурентності історичного досвіду для економічного розвитку 

сучасності.  

Дані ЮНЕСКО відображають проблемний стан українського 

суспільства у сфері економічних відносин, без з’ясування глибинних причин 

цього стану. Так, зокрема, у цих даних [222] має місце вкрай низький рівень 

витрат домогосподарств на споживання культурного контенту та слабку міру 

міжособистісної довіри, що унеможливлює продукування соціального капіталу. 

Але насправді ці два показники мають інтегральний, а не лише, на перший 

погляд, локальний вимір. Низький рівень споживання домогосподарствами 

культурної продукції пояснюється загальним економічним зубожінням, а 

відсутність довіри – як інерцією страху перед репресіями влади, так і 

байдужістю цілеспрямовано культивованого креольською елітою при владі 

утилітарно-ужитковго гедонізму. І перше, і друге – це деструктивні екстерналії 

відсутності синергії економіки і культури у новітній історії України, які мають 

долатися, передусім новою меритократією ідеаційної ментальності – 

когнітаріатом. 

Кожна національна економічна система є унікальне соціокультурне 

явище і індикатори культури зумовлюють економіко-інноваційний розвиток 

лише тоді, коли інтелектуальною елітою нації (когнітаріатом) з’ясовуються 

онтологічні сенси аксіологічних наративів національної культури, де позитивно 

розв’язано суперечності між буттям-і-небуттям шляхом утвердження буття 

через втілення цінності у бутті праксеологічно-етологічним чином через 

економічну діяльність – це єдиний алгоритм економічного розвитку, де 

мінімізовано деструктивно-ентропійні екстерналії у довгостроковій стратегії 

національної політики держави. 

Концепція культурних та креативних галузей, сформульована у програмі 

«Креативна Європа» (Стаття 2, Глава 1 Регламенту ЄС №1295/2013 
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Європейського Парламенту та Ради від 11.12.2013р.), включає в себе 

визначення діяльності, базованої на культурних цінностях та художньо-

творчому вираженні, які слугують нетехнологічними факторами 

високотехнологічних інновацій, забезпечуючи контент для ІТ, інтегральний 

характер ланцюгів цінності, каталітичний потенціал соціальних інновацій, 

розв’язання проблем екології та інклюзивної економіки. Культурно-креативні 

індустрії (ККІ) мають транссекторальний характер, активізуючи не лише 

синергію ланцюга вартості завдяки ефекту «летючого гусака» інноваційного 

впровадження у режимі зростаючої прибутковості. Вони дають мережевий 

ефект ментальної інтеграції не на рівні об’єктів, а суб’єктів інноваційних 

впроваджень, формуючи синтелектичний капітал субстанціональних акторів 

інтелектуально-інклюзивної економіки, тобто нооекономіки.  

На методологічному рівні існує суттєва проблема нехтування 

економістами-теоретиками реального впливу ІВКР ККІ на економічний 

розвиток значною мірою через слабку доказову базу цього впливу на добробут 

та зростання якості життя, яку економічна теорія мейнстріму узалежнює лише 

від зростання кількісних показників ВВП. Культуру й економіку трактують або 

як дві різні сфери, які слабо взаємодіють, або культуру як сферу економіки, 

вписану у наратив maxutility. Культуру трактують як галузь із низькою 

продуктивністю, яка має підлягати комерціалізації з позиції рентабельності та 

грошової вигоди кожного акту культурної творчості. Однак, це інерція 

мислення категоріями до індустріальної доби, де виробник отримував грошову 

чи майнову винагороду не через ринкову трансакцію, а через символічний 

обмін подарунками між виробником культурного продукту та меценатом під 

личиною або приватної особи, або держави.  

Культурно-креативні індустрії не усувають цілком потребу 

субсидіювання виробництва культурного продукту, однак висувають 

необхідність інституціоналізації культурних ринків, без чого немислима 

інклюзивна нооекономіка. З одного боку, ККІ виробляють економічні цінності 

шляхом товаризації культурного контенту, і навіть сприяють прибутковості, 
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оскільки культурна ідентичність активізує синергію зростаючої прибутковості 

у режимі дифузії інновацій, а з іншого – не лише розширюють попит та 

виробничі можливості, а й заохочують до перетворення споживачів 

культурного контенту в учасників виробництва, співавторів і співтворців 

текстів, кодів і символів, що сприяють ідентичності та інклюзивності, зокрема 

становленню соціального та синтелектичного капіталу. Синергетичний ефект 

ККІ полягає в тому, що вони не лише здатні додавати цінність до контенту 

споживної вартості інших секторів економіки, а й у тому, що вони формують 

нематеріальні переваги успіху компанії: довіру, розум, команду, смак, історію, 

котрі лягають в основу стратегічних підходів діяльності фірми: діагностики і 

концепції ринків, клієнтів, конкурентів, замінників та підривників. 

Нематеріальні конкурентні переваги важко оцифровуються у сенсі 

рентабельності інвестицій, бо вони стосуються суто людських суб’єктивних 

взаємин. Та, наприклад, довіра породжує реальні фінансові результати, що 

підлягають вимірюванню завдяки ефективності робочих взаємин: 

результативності групової праці, ініціативи експериментування, навчання, 

впровадження інновацій тощо. Смак – це потужна чуттєва спонука ідентичності 

як в межах трудового колективу, так і формування ринкового попиту. Історія – 

важливий маркер довіри, тобто синергетичного потенціалу соціально-

синтелектичного капіталу. Врешті-решт, ККІ слугують основною ресурсною 

базою еластичності рефлексивних реакцій у режимі «виклику-відповіді», 

зокрема: пізнанню сутнісних сил, що формують конкретні ринки, структурують 

попит шляхом ментальної переоцінки ефекту ендаумента потенційних клієнтів, 

створюють ментально-когнітивні передумови зміни правил технологічної гри у 

галузі, стимулюють інсайдерство та інші види переваг, пов’язаних із зміною 

способу мислення і дії. ККІ програмують постійне винахідництво шляхом 

синтезу функції виробника і споживача, адже цифрові технології включають 

інформацію, яку вводить користувач, постійно модифікуючи і вдосконалюючи 

ефект споживної вартості інформаційного продукту. Нетехнологічні інновації 

ККІ створюють особливі знання, пов’язані із зрушеннями у ментальності та 
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потребують довгострокових інвестицій для інклюзивних можливостей 

долучатися до створення цінностей шляхом переінтерпретації аксіологічних 

сенсів і текстуальних патернів економічної поведінки (Див. рис. 5.5).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.5. Структура індикаторів впливу соціокультурного 
сектора національної економіки України на формування стратегії 
економічного розвитку на основі переваг культурно-креативних 

індустрій (ККІ)  Джерело: укладено автором 
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СТРАТЕГІЧНА МЕТА РОЗВИТКУ КУЛЬТУРНО-КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

СТАНОВЛЕННЯ КОГНІТАРІАТУ ЯК МЕРИТОКРАТИЧНОГО КЛАСУ ВІТЧИЗНЯНОГО 

СУСПІЛЬСТВА НООЕКОНОМІКИ ІДЕАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ  
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Тому аналізовані нами ІВКР формують основний потенціал ККІ як 

ключовий стратегічний індикатор становлення когнітаріату.    

 

5.2. Аксіологічні моделі трансформації економічних систем 

Патернальні конфігурації перехідних економічних систем цікаві саме 

тим, що наукою не до кінця з’ясовані аксіологічні наративи культурного 

континууму цих систем. Загалом, становлення теорії перехідних економічних 

систем, на відміну від мейнстрімної канонічної науки, особливе тим, що воно 

меншою мірою являтиме собою кабінетний продукт абстрактно-

спекулятивного інтелекту і випливатиме безпосередньо з реальності життя 

економіки транзитуючих соціумів, і в першу чергу – з особливостей їх 

культурної ментальності, яка є екстерналією самого життя супроти 

мейнстрімної теорії.  

Перехідні економічні системи визначають як такі, що перебувають на 

певній стадії своєї трансформації з одного якісного стану в інший. За 

характером трансформації їх поділяють на природно-еволюційні та 

реформаторсько-революційні [588, с. 192]. «Відкат» ряду постсоціалістичних 

перехідних економік після реформаторсько-«шоковотерапійних» недоринкових 

реформ в режим авторитарно-олігархічного типу організації та управління 

економікою змушує переглянути усю стратегічну парадигму перехідних 

економічних систем та зосередити більше уваги на природно-еволюційних, а не 

реформаторсько-революційних принципах. Сама дійсність підтверджує 

слушність даного підходу, де культурна ментальність виступає провідним 

фактором не лише структурних, а, передусім, сутнісних зрушень у свідомості 

економічних акторів, їх готовності «грати» за новими інституціоналізованими 

правилами економічних відносин. Найяскравішими прикладами 

конструктивності першого підходу і деструктивності другого виступають 

Китай і Росія. 

Недореформи у пострадянських економіках (окрім країн Балтії) 

посприяли становленню панівного класу суспільства – креольсько-олігархічно-
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кримінально-номенклатуної еліти, яка прогнозовано створила те, що мала б 

передбачити мейнстрімна теорія – систему влади, вибудуваної на 

екстрактивних інститутах. Але для цього предметом дослідження мала б бути 

реальна ментальність перехідного соціуму, а не економічний патерн 

англосаксонської історії початку ХІХ ст. 

Тріалектичні патернальні конфігурації перехідних суспільств 

пострадянського простору станом на початок ХХІ ст. набули обрисів своєї 

гомеостатичності: організаційний патерн «багатство», представлений 

креольсько-посткримінальними елітами, відомими як олігархи, конституював 

для забезпечення власного відтворення патерн «силу» в якості «залізного 

закону олігархії». Панування олігархії та корупції в Україні після Революції 

Гідності лише підтверджує факт обскураційного стану економічної транзиції 

економіки України в режимі «залізного закону олігархії».  

Отож, усі реформаторсько-революційні потуги, усі «шоковотерапійні» 

експерименти даватимуть лише ефект зміни «масок при владі» єдиного 

меритократичного класу – креольської еліти, убезпеченої патерном «залізного 

закону олігархії». Єдиний по-справжньому успішний шлях – природно-

еволюційний, зорієнтований на склад ментальності народу, на ціннісне 

відтворення того образу світу, який народ несе у собі історично, який даний 

йому архетипово у сиву давнину його антропогенної сукцесії, і який 

закорінений у символах його етнокультури. Усі успішні проекти економічної 

транзиції, включаючи сучасний Китай, були реалізовані через просування саме 

природно-еволюційним шляхом. Зокрема, країни Балтії стали успішними саме 

завдяки тому, що зберегли свою національно-культурну ідентичність в якості 

дієвого синергетичного ресурсу, соціального капіталу, а не симулякра своєї 

псевдовеличі та нездатності до самоорганізації. І навіть великі, до третини 

населення, російські егалітаристсько-колективістські діаспори, організовані і 

профінансовані з Кремля, не змогли їм у цьому перешкодити.  

Принцип самоорганізації національно споріднених 

мультиінтелектуальних спільнот атрактивний по суті, і ідентифікація саме 
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такого атрактора, який стане образом-наративом Національної Ідеї, – 

стратегічним антропогенним ресурсом розвитку, – основне завдання 

ноомеритократичної еліти когнітаріату. На цьому шляху мають бути враховані 

передусім ті екстерналії, які вже зафіксовані економічною наукою і стали 

предметом активного системного аналізу. Мова йде про такі ентропійні патерни 

як «пастка бідності», «ресурсне прокляття», «загадка капіталу», «Малтусове 

кумівство», «модель глухого кута», «вбивство переможця», «Червона 

Банкономіка» та ін.  

Про «пастку бідності» говорять і пишуть давно. Узагальнено кажучи, 

«пастка бідності» – це патерн, де механізмом відтворення виступає ентропійний 

контур посилювального зворотного зв’язку, і де кожен наступний 

праксеологічний акт ґрунтується на меншому енергетичному бюджеті, ніж 

попередній. Дж. Сакс визначає «пастку бідності» як процес, у якому «частка 

капіталу, що припадає на кожного члена суспільства, скорочується від 

покоління до покоління» [453, с. 285]. А. Бенерджі та Е. Дуфло визначають 

«пастку бідності» як «замкнене коло, яке тягне своїх жертв донизу» [27, с. 35], 

бо очікуваний дохід у сфері розподілу запрограмовано нижчим ніж поточний. 

Якщо Дж. Сакс пояснює «пастку бідності», передусім, нестачею капіталу, то А. 

Бенерджі та Е. Дуфло наголошують, що «бідність – це не просто брак грошей, 

це відсутність можливості повною мірою реалізувати свій людський потенціал, 

що приводить до безповоротної втрати здібностей» [27, с. 20]. Тобто, це 

проблема інституціональна. Ідею «пастки бідності» А. Бенерджі та Е. Дуфло 

демонструють графічно [27, с. 34]. Ми відобразимо елемент цього графіка, для 

унаочнення механізму«пастки бідності» (див. рис. 5.6.).   

Зрозуміло, що визначальною передумовою розриву «пастки бідності» є 

подолання порогу самовідтворення, представленого на графіку точкою Р. 

Надалі площина праворуч від точки Р відображає сприятливі умови 

економічного зростання згідно із психологічним законом суспільства Дж. 

Кейнса та функцією мультиплікатора. Проблема полягає в тому, що 

суспільство, котре втрапило у «пастку бідності», самостійно не зможе 
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прорватися у праву площину від точки Р, а потребує зовнішньої допомоги, 

«донорства» багатих країн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дж. Сакс вважає, що для такого «донорства» достатньо 0,7% від ВНП 

заможних країн у вигляді інвестицій у людський капітал та інфраструктуру 

бідних країн, використовуючи для цього два джерела фінансування: скорочення 

мілітарних бюджетів та «донорські» вливання з боку найзаможніших 

країн.«Порочне коло» «пастки бідності», за Дж. Саксом, являє собою 

Д
ох

ід
 у

 м
ай

бу
тн

ьо
му

  

Дохід сьогоднішній 

Р 

Q 

Дс Дз 

де Р – поріг самовідтворення (прожитковий мінімум); 

Q – поріг насичення (добробут); 

Дс – дохід сьогоднішній; 

Дз – дохід завтрашній (майбутній). 

Рис. 5.6. S-подібна крива доходу і «пастка бідності» 
Джерело: модифіковано на основі [27, с. 34]. 
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деструктивну тріалектичну патернальну конфігурацію у вигляді: зменшення 

доходів, нульових заощаджень та нульових державних інвестицій [453, с. 284]. 

Ця деструкція зумовлена відсутністю шести основних видів капіталу:  

- людського капіталу: здоров’я, харчування та навичків економічної 

діяльності; 

- капіталу підприємств: верстатів, устаткування, автотранспорту 

тощо; 

- інфраструктури: доріг, електромереж, водопостачання і каналізації, 

аеропортів та морських портів, телекомунікаційних систем тощо; 

- природного капіталу: оброблювальних земель, родючих ґрунтів, 

біорозмаїття екосистем тощо; 

- суспільно-інституційного капіталу: торговельне право, судові 

системи, державні послуги і політика, розвинена система поділу праці тощо; 

- інтелектуального капіталу: науково-технічні ноу-хау, що 

підвищують прибутковість підприємств та сприяють нагромадженню фізичного 

і природного капіталу тощо [453, с. 282]. 

У «нормальній» економіці, наголошує Дж. Сакс, доходи зростають, коли 

заощадження домогосподарств та державні інвестиції випереджують 

амортизацію капіталу та приріст населення. Тоді ж має місце «чисте 

нагромадження капіталу» [453, с. 283] і економічне зростання перетворюється у 

самовідтворювальний патерн національної економіки.Але Т. Пікетті звертає 

увагу на одну вкрай небезпечну тенденцію: «Існує набір сил розходження, 

пов’язаних із процесом накопичення та концентрації багатства, коли зростання 

незначне, а дохід на капітал – високий» [409, с. 30]. Якщо норма дохідності 

капіталу, зауважує Т. Пікетті, протягом тривалого періоду залишається значно 

вищою за темпи зростання виробництва, тоді зростає ризик розходжень у 

розподілі багатства і майнова нерівність невідворотно породить потенціал 

нових небезпечних викликів. Т. Пікетті називає це явище «фундаментальна 

нерівність» і позначує як r>g, де r означає середню річну норму дохідності 
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капіталу включно із прибутками, дивідендами, відсотками, рентою та іншими 

доходами від капіталу, виражену у вигляді відсотка від його сукупної вартості, 

а g означає темпи зростання економіки, річне зростання доходів та випуску 

продукції [409, с. 32]. Тут діє простий і зрозумілий контур посилювального 

зворотного зв’язку: якщо норма дохідності капіталу значно перевищує темпи 

зростання економіки, то «успадковане багатство росте швидше, ніж випуск 

продукції і дохід» і тоді «концентрація капіталу сягне рівня, потенційно 

несумісного з меритократичними цінностями та принципами соціальної 

справедливості» [409, с. 33]. За таких умов постане нова еліта, за словами Т. 

Веблена, – новий «бездіяльний» клас, який породить нові суперечності, що 

проявлятимуться у подальшій економічній дивергенції світу, а отже – у 

поглибленні розломів у протистоянні вже не класів, а цивілізацій. Проте цей же 

ж клас може сприяти і конвергенції сучасного світу, виступаючи «донором» 

фінансових вливань для ліквідації «пасток бідності». Але чи захоче? 

Рушійною силою конвергенції Т. Пікетті вважає поширення знань та 

інвестиції у навчання, які слугують ключем до загального зростання 

продуктивності та зменшення нерівності. Але саме на цьому етапі Т. Пікетті 

вбачає одну суттєву суперечність, яка пояснює латентний спротив 

«бездіяльних» рантьє постіндустріальних суспільств інвестиціям у людський 

капітал країн «пасток бідності». Він пише: «Технології виробництва з плином 

часу мають тенденцію вимагати від робітників кращих навичок, тож частка 

праці в доході зростатиме, а частка капіталу падатиме: можна назвати це 

«гіпотезою зростання людського капіталу». Іншими словами, передбачається, 

що розвиток технологічної раціональності автоматично приведе до перемоги 

людського капіталу над капіталом фінансовим і нерухомістю, здібних 

керівників над «ситими котами» – акціонерами, навичок над невмінням» [409, 

с. 28]. Дж. Сакс справедливо зауважує, що «бідність носить рукотворний 

характер», бо є «результатом політичного вибору», коли формально демократія 

спричинює «зубожіння одних та збагачення інших» [453, с. 357]. «Ситі коти» 

розуміють, що їх «донорство» у людський капітал слаборозвинутих країн 
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спочатку сформує там прекаріат, який, використовуючи інформаційні мережі як 

зони рубіжної комунікативності для акумуляції пасіонарної енергії, рано чи 

пізно організується у когнітаріат – соціального антагоніста креольських еліт та 

їх найімовірнішого винишувача. «Головна перепона є етичною, а не 

технічною», – констатують А. Бенерджі та Е. Дуфло [27, с. 16]. Інвестиції у 

людський капітал мультиплікативно запускають кола збільшуваної дохідності, 

що зумовить економічну емансипацію виборця із подальшою перспективою 

його реального, а не номінального впливу на якість політичного 

управління,тобто, на утвердження інклюзивних інститутів в якості основних, 

що виведуть з ладу дію «залізного закону олігархії» та призведуть до краху 

влади креольських еліт. Дж. Сакс пише: «Із зростанням доходів  управління 

країною поліпшується з двох основних причин. По-перше, більш грамотне 

населення і заможне суспільство має більше можливостей для того, щоб 

вимагати від уряду професійної чесності, будучи здатним слідкувати за його 

діями… По-друге, більш заможне суспільство може дозволити собі інвестиції у 

високоякісне управління. При наявності значних податкових надходжень на 

державну службу приходить більше освічених людей, широка комп’ютеризація 

дозволяє вдосконалювати інформаційні механізми, а на чолі державних установ 

стають професіонали»[453, с. 357]. 

З метою збереження влади у режимі «залізного закону олігархії» «ситі 

коти»-креоли використовують дві стратегії: 1) ініціюють інвестиції у галузі із 

спадною прибутковістю (добувна промисловість та сільське господарство), які 

автоматично програмують відтворення «пасток бідності», та 2) використовують 

модель «глухого кута» для контролю над інтелектуальним капіталом, внаслідок 

чого когнітивні ресурси отримують своє застосування у статусі обслуговуючої 

ланки в аутсорзинґовому ланцюзі руху інтелектуального продукту для 

кінцевого вжитку на зовнішньому ринку інформаційних послуг. В таких умовах 

когнітаріат розпорошує свій реформаторсько-революційний потенціал, 

культурно і ментально асимілюючись під впливом утилітарних цінностей 

гедоністичного суспільства масового споживання розвинутих країн.  
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Цю екстерналію вкрай важко ідентифікувати з ряду причин. Передусім, 

аутсорзинґ, офшоринґ і навіть гоумсорзинґ на практиці довели свою 

економічну успішність у сенсі зростання добробуту. На певному етапі (точка Q 

на графіку 5.6.) креольська політична еліта може обкласти прогресивним 

податком цю частину інтернаціоналізованого когнітаріату без серйозного 

спротиву з його боку, і скерувати ці інвестиції у соціальну інфраструктуру, 

«купивши» собі майбутні голоси найбіднішої і найнеосвіченішої частини 

суспільства. Так, латентно аутсорзинґовий бізнес (переважно пов'язаний з 

діяльністю ТНК) може служити цілям «залізного закону олігархії», хоча 

теоретично ТНК виступають ніби-то головним конкурентом місцевої олігархії, 

що несе загрозу їх економічній владі.  

Т. Фрідман аутсорзинґ і гоумсорзинґ трактує як «два боки однієї медалі» 

– форсинґу – здатності знаходити ресурси «фактично будь-де» [551, с. 38]. 

Основна ідея аутсорзинґу – диференціація когнітивних функцій у ланцюзі 

вартості: усе, що підлягає стандартизації і може бути оцифроване, передається 

для реалізації дешевшому інтелектуальному співробітнику. Інсайдерського 

типу інтелект, зосереджений на унікальній частині роботи, транзиції не 

підлягає і концентрується у метропольних осередках розвинутих країн. 

Інституціональні умови аутсорзинґу зумовили два явища: статус «вторинного 

покупця» та екстерналія «мильних бульбашок» фондових спекуляцій. Перша 

забезпечила інфраструктуру, друга – інвестиції. Т. Фрідман демонструє логіку 

аутсорзинґу на прикладах Бангалору і Даляня. Ефект «вторинного покупця» 

полягав в тому, що «недієздатна політична система Індії разом з економікою 

прорадянського, соціалістичного типу» [551, с. 129] протягом другої половини 

ХХ ст. розвинула потужний інтелектуальний потенціал без належної пропозиції 

робочих місць всередині країни. «Тоді Америка стала вторинним покупцем 

інтелектуального потенціалу Індії, – пише Т. Фрідман, – отримавши у своє 

розпорядження інтелектуальний капітал, проінвестований індійськими 

платниками податків. Індійська освіта нагадує фабрику, що штампує і 

експортує світові найобдарованіших інженерів, фахівців з комп’ютерів та 
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програмістів» [551, с. 129]. Т. Фрідман зауважує, що це той випадок, коли 

надмірні інвестиції планової економіки дали неочікуваний ефект корисності 

для іншого типу економічної системи. 

Але подібний ефект можуть дати і надмірні інвестиції ринкової 

економіки. Ще в часи золотої лихоманки величина доходів обслуговуючого 

сектора була вищою, ніж вартість здобутого шукачами золота. Фондові 

спекуляції мають свою логіку: кожна «дурна» думка, стимульована жадобою 

«лінивих» людей, легко знаходить фінансовий ресурс, роздуваючи «мильну 

бульбашку» до невідворотної миті обвалу фондового ринку, його «чорних» 

днів. Але «бульбашкові буми», поприявні загрози зубожіння населення та 

банкрутство підприємств, прискорюють запровадження інновацій у 

перспективні галузі економічного розвитку передусім там, де можна 

оцифрувати і розкласти на складники ланцюжок вартості інноваційної 

діяльності, зокрема й аутсорзинґ.  

Наступний важливий момент аутсорзинґової діяльності полягає в 

особливому кумулятивному ефекті, емерджентним результатом якого може 

бути чи не бути становлення когнітаріату: виробництво послуг вимагає 

локалізації: «можна де завгодно продавати товар, але не можна експортувати 

зачіску», – іронізує Т. Фрідман [551, с. 15]. Як кумулятивний ефект місця 

синергії ланцюга вартості інтелектуального продукту постали індійський 

Бангалор та китайський Далянь. Попри подібність форми, між цими двома 

утвореннями існує сутнісна відмінність: Далянь від початку зорієнтований на 

становлення когнітаріату не лише як інтелектуального капіталу глобальної 

економіки, а ще й як меритократичного класу китайської держави. Про це мер 

Даляня прямо заявив у приватній розмові Т. Фрідману: Китай свідомий того, 

що дешевизна його робочої сили у системі офшоринґових відносин змушує 

виступати в ролі «каменяра-чорнороба», у той час, як «дизайнери і 

архітектори» знаходяться у США [551, с. 36]. Проте Китай застосовує 

політичний підхід до економіки масштабу: він «залучає такі обсяги глобальних 

інвестицій, що змушує конкурентів грати за його правилами», і при цьому 
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пам’ятає, що для нього – «це лише короткотермінова стратегія» [551, с. 144]. 

Інституціоналізовані стимули для залучення глобальних інвестицій у 

довгостроковій перспективі економічного розвитку Китаю покликані 

реалізувати два стратегічні імперативи: 1) перезалучити максимум людських 

ресурсів із сфери матеріального виробництва у сферу надання високоякісних 

послуг; 2) переорієнтувати аутсорзинґово-офшоринґові потоки так, щоб 

інсайдерські центри когнітивного капіталу були зосереджені у Китаї, а не на 

Заході, щоб замість «вироблено у Китаї» зазначалося «винайдено у Китаї». 

Останній імператив за певних умов може сприяти явищу «макроінсорсингу» – 

особливій формі горизонтальної співпраці, де на мікрорівні створюється 

комерційна вартість і, водночас, поглиблюється співпраця через високий 

ступінь довіри між виробниками послуг і клієнтами, а на макрорівні залучення 

до проектування дозволить реінвестовувати капітал та збільшувати 

фінансування інновацій. Це особлива, нова ніша відтворення соціального 

капіталу в інтелектуальному секторі національної економіки.  

Отож, сам по собі аутсорзинґ, офшоринґ та гоумсорзинґ сприяють 

збільшенню зайнятості і доходів у тій чи іншій країні Третього світу, але не 

розривають «пасток бідності», бо ринок приймаючої країни не є місцем 

кінцевої реалізації послуги, а отже унеможливлюється контур лігатури між 

статусом когнітарія та меритократа. У цій ситуації, перефразовуючи Ф. Ліста, 

між когнітарієм та нооекономікою стоїть нація, точніше, сукупність 

заощаджень, майна, активів і фондів суб’єктів національної економічної 

системи, що не залучено в оборот і не може бути використано як інвестиції. 

Тобто, має місце явище «загадки капіталу». Е. де Сото пояснює успішність 

капіталізму на Заході «і ніде більше» тим, що «геній Заходу проявився у 

системі, яка давала людям змогу осягнути розумом цінності, яких не бачить 

око, і маніпулювати речами, яких неможливо торкнутися» [185, с. 64]. 

Найсуттєвішим фактором практично безперервного двохсотлітнього 

економічного розвитку Заходу Е. де Сото вважає «вдосконалення системи 

власності, яка дозволила економічним суб’єктам знаходити і видобувати 
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потенціал своїх активів і таким чином породжувати неінфляційні гроші, щоб 

фінансувати додаткове виробництво» [185, с. 65].  

Історія людської культури, на думку Е. де Сото, тісно пов’язана із 

винайденням репрезентаційних систем, у яких виражено осягнутий розумом 

невидимий потенціал, що дозволяє «перетворювати незриме на зриме» та 

видобувати цінність там, «де інші бачать лише непотріб» [185, с. 21]. Люди 

Заходу збагнули основний метафізичний принцип «добробуту нації»: «капітал 

народжується в процесі письмової репрезентації» [185, с. 53] та потребує 

конверсії – «процесу, що виражає економічний потенціал активу у формі, яку 

можна використати для додаткового виробництва» [185, с. 49]. Приватна 

власність – це економічне поняття, концепція можливості примноження буття, 

втілена у юридичному документі-репрезентації, що слугує інструментом 

створення додаткової вартості. «Якщо капіталізм має мозок, – пише Е. де Сото, 

– то місцем його розташування є система приватної власності» [185, с. 66]. 

Власність – це «юридичне вираження економічно важливого консенсусу щодо 

активів» [185, с. 139]. Закон – лише інструмент реалізації капіталу.Ідея права на 

майно – це наслідок суспільної згоди, де кожен толерує чужу власність і тим 

убезпечує свою. На Заході єдина суспільна угода була втілена законодавчо у 

формі систематизованих передбачень можливостей застосування майна як 

капіталу. Решту світ опинився у пастці «капіталістичного апартеїду», коли 

капіталізм нагадує «приватний клуб, відкритий для упривілейованої меншості, і 

викликає гнів мільйонів людей, що залишилися за «скляною стіною» [185, с. 

68]. «По той бік стіни, – пише Е. де Сото, – живе еліта, захищена формальним 

законодавством, запозиченим на Заході. По інший – прості люди, які 

використовують і захищають свою власність на основі різноманітних 

позалегальних норм, народжених неформальним консенсусом» [185, с. 139]. У 

решти світу панує «правовий апартеїд між упривілейованими і упослідженими» 

[185, с. 141]. Але «упосліджені» не означає злидарі: «Бідні жителі… таки 

чимось володіють, але бракує процесу, який репрезентує їхню власність і 

створює капітал. Вони мають будинки, але не мають титулів власності; мають 
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урожай, але без документів; підприємства, але без статусів. Саме відсутність 

цих репрезентацій пояснює, чому народи, які засвоїли всі західні винаходи, від 

канцелярської скріпки до ядерних реакторів, не змогли випродукувати 

достатньо капіталу, аби запрацював їхній власний капіталізм» [185, с. 20]. Е. де 

Сото наголошує, що «у більшості досліджуваних країн загальна вартість 

позалегальної нерухомості у багато разів перевищувала рахунки й депозити в 

комерційних банках, вартість компаній, зареєстрованих на місцевих біржах, усі 

прямі іноземні інвестиції та вартість приватизованих і планованих до 

приватизації підприємств» [185, с. 82]. Проблема полягає в тому, що видані в 

межах позалегальних суспільних угод документи про власність недостатньо 

формалізовані і ліквідні, щоб бути обіговими капітальними активами поза 

межами локальної громади, звужуючи «вікна можливостей» максимізації 

«добробуту нації», а не лише «креолів». «Вада позалегальних угод у тому, – 

пише Е. де Сото, – що вони не включені у формалізовану систему приватної 

власності, а тому власність стає неліквідна і не надається до більшості 

транзакцій» [185, с. 83].  

Так виникає патерн «загадки капіталу» – «позалегальний сектор, де є 

можливість жити і працювати, але немає можливості перетворювати активи на 

капітал» [185, с. 136], бо «не будучи юридичною особою, позалегальні 

підприємці не можуть залучати інвестиції через продаж частки і прибутках» 

[185, с. 137]. Позалегальний сектор являє собою «сіру зону,… куди ховаються, 

коли вартість законослухняності переважає вигоди від неї» [185, с. 83]. 

«Загадка капіталу» – це «мертва зона» економічного розвитку, зумовлена 

«політичною сліпотою» тих, хто проживає у «заможних архіпелагах в океані 

злиднів» [185, с. 73]. 

Е. де Сото не допускає думку, що правляча еліта може бути спеціально 

зацікавлена в існуванні злиднів, інституціональних обмежень та «сірих зон», де 

страх перед репресіями з боку держави стимулює лояльність тіньового бізнесу 

до існуючої влади, де корупційно ускладнена можливість легальної 

репрезентації власності через перспективу державного рейдерства не 



330 
 

загрожуватиме творчими деструкціями джерелам ренти провладних «креолів», 

де поголовна бідність населення – це цілеспрямований патерн ексклюзивних 

«переваг відсталості» для максимізації прибутку креольською елітою в умовах 

економічної моделі «ресурсного прокляття».  

Дж. Сакс дорікає Е. де Сото тим, що той усі проблеми економічного 

розвитку обумовив одним-єдиним фактором – відсутністю необхідних 

документів і прав. Проте «капіталізм не терпить поразки у решті світу», – 

парирує Дж. Сакс, наводячи приклад Китаю [453, с. 369]. Пояснення «загадки 

капіталу» (як і «пастки бідності» загалом) треба шукати не на якомусь одному 

факторі, наприклад відсутності інклюзивних інститутів, а на 

«диференціальному діагнозові клінічної економіки», – наголошує Дж. Сакс, 

включаючи і первинний рівень доходів, і рівень освіченості, і коефіцієнт 

фертильності, і клімат, і торговельну політику, і хвороби, і близькість до 

світових ринків, і стан економічних інститутів тощо [453, с. 369]. Дж. Сакс 

однозначно правий у тому, що Бреттон-Вудські фінансові «донори» «не вміють 

працювати з міжнародними проектами, бо розглядають потреби бідності 

почергово», а не в комплексі [453, с. 321]. Проте Дж. Сакс виявляє оптимізм 

щодо суті «донорства» загалом: «потрібні лише такі інвестиції, які дозволять 

бідним країнам здолати перший етап. Після цього розпочнеться вражаюча 

динаміка самовідтворювального економічного зростання», яке «набравши 

темпу, само рухає себе вперед. Але воно не почнеться само собою» [453, с. 95].  

Самозбереженню «пастки бідності» та «загадки капіталу» сприяє 

«ресурсне прокляття». Формально під «ресурсним прокляттям» розуміють 

такий спосіб організації господарювання, коли багаті ресурсами країни нездатні 

одержувати вигоду від своїх природних скарбів[233, с. 7]. Але оскільки 

«ресурсне прокляття» діє як самовідтворювальний патерн у тріалектичному 

зв’язку із «загадкою капіталу» і «пасткою бідності», де остання виступає як 

гомеостатичний патерн, то має існувати атрактивно зумовлюючий ноумен 

цього явища, що на мезорівні проявляється як патерн «влада». На перший 

погляд, «ресурсне прокляття» – це парадокс «багатої країни з бідним народом» 



331 
 

[233, с. 16], але кожен парадокс маніфестує істину прихованого порядку, 

пізнання якої не лише унаочнює сенси існуючої дійсності, а й підштовхує до 

пошуку можливості більш досконалої альтернативи.Тому когнітарій завжди 

уособлюватиме небезпеку для будь-якої системи, у якій патерн влади відтворює 

буття еліти в гомеостатичному режимі оптимуму Парето.  

Онтологічний підхід до аналізу «ресурсного прокляття» передбачає 

атрактивний принцип еквівалентності: кожен еквівалентний міновий акт руху 

вартості попередньо випливає з умови симетричної поінформованості усіх 

учасників усіх можливих трансакцій. Тобто, не лише суб’єктів попиту і 

пропозиції, а й агентів та принципалів. Асиметрія енергетичного потенціалу чи 

меж поінформованості у полі точок сили економічної системи завжди була 

найкоротшим та найдієвішим ресурсом максимізації корисності суб’єктами 

влади у короткостроковому і середньостроковому періодах, оскільки вищий 

ступінь поінформованості дає не лише перевагу, а й владу «архітектури 

вибору», зберігаючи ресурс впливу як приховано діючий актив. 

Початок «ресурсного прокляття» безневинно випливає з ідеї 

«абсолютних переваг»: країна має природні багатства як джерела майбутніх 

доходів, які не треба спеціально виробляти – лише видобути і відправити. 

Мотив економічної ренти штовхає до пошуку здешевлення видобутку, 

передусім, за рахунок низької вартості робочої сили. Рентабельність видобутку 

ресурсу та його подальший експорт зумовлюють кристалізацію деструктивної 

тріади патерна «ресурсне прокляття»: 1) «голандську хворобу»; 2) залежність і 

вразливість сировинного ринку країни від цінових коливань на зовнішніх 

ринках розвинених країн; 3) визначальну роль ресурсу влади у привласненні 

ренти, а отже – економічний сенс в узурпації політичної влади. 

«Голандська хвороба» відображає ситуацію, коли зростання грошових 

надходжень від експорту природних ресурсів призводить до підвищення 

реального обмінного курсу національної валюти і, відповідно, – процентних 

ставок та обмеженого доступу до фінансових ресурсів вже всередині країни. Це 

гальмує розвиток галузей обробної промисловості і тих національних 
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підприємств, які виготовляють кінцеві продукти, не пов’язані із забезпеченням 

сировинно-добувних галузей, роблячи неконкурентним вітчизняний бізнес. 

Тобто, утворюється деструктивний патерн «вбивства переможця», де 

інноваційне виробництво унеможливлюється взагалі, окрімтих випадків, коли 

інновація посилює екстракцію ренти креольською елітою. Споживчий ринок 

приймаючої країни наповнюється імпортною продукцією індивідуального 

кінцевого вжитку, де кожен елемент цінності такого товару має системну 

природу, асимілюючи місцеві смаки під стандарти власної культури 

споживання. «Креолів», які мають високі доходи у вигляді валюти, це загалом 

влаштовує. Але тільки їх. Так діє контур обмежувального зв’язку патерна 

«пастки бідності». «Ресурсне прокляття» стимулює у підсумку «галузевий 

апартеїд»: власники сировинно-добувних компаній виявляють обмежений 

попит на місцеву робочу силу, провокуючи безробіття, та ускладнюють 

розвиток місцевого підприємництва, бо поглинають інвестиції лише у 

сировинно-добувні і суміжні з ними галузі, які інфраструктурно забезпечують 

їх функціонування. Подібний дисбаланс поглиблює майнову нерівність, несучи 

потенціал майбутніх загроз.  

«Ресурсному прокляттю» країни креольської влади рано чи пізно кине 

виклик когнітивний капітал сировинно приймаючої країни, винайшовши і 

запропонувавши виробничо-інноваційні технології альтернативних джерел 

енергії. Перед перспективою банкрутства у «креолів» буде два шляхи: 

фінансово стимулювати власні «Бангалори», пропонуючи на експорт вже не 

сировину, а «дешеві мізки», або стати «постіндустріальними латифундистами», 

адже земельна рента історично завжди була найстабільнішим доходом. Але тоді 

країна ризикує перетворитися у резервацію мільйонів зайвих людей із 

перманентною загрозою голоду. Тоді як у першому випадку «Бангалор»-

індустрія невідворотно породить прекаріат – незатребувану частину 

когнітаріату, яка рано чи пізно винайде і запропонує альтернативний проект 

розвитку країни на основі радикальної зміни провладно-опозиційних еліт, 

анулювавши дію «залізного закону олігархії». Таким чином, бідність і неуцтво 
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залишаються єдиною запорукою збереження існуючої влади – це той випадок 

оптимуму Парето у його граничних вимірах, де параметри соціоентропії 

торкаються вже не можливостей максимізації корисності, а умови самого 

життя, не вибору, а виживання, не конкуренції, а війни.  

Як справедливо зауважує Дж. Стіґліц [503], майнова нерівність не 

виникає природно економічним чином через конкурентну боротьбу, її штучно 

створюють власники ренти, тобто ті, хто привласнює дохід на основі статусу 

власника активу, а не його виробника. Тому рента – синонім влади, передусім 

влади обраних, де дохід не є результатом зусиль, а отже – вартості.  

«Ресурсне прокляття» діє як контур посилювального зворотного зв’язку 

«пастки бідності». Нагадаємо одне із визначень «пастки бідності»: це поступове 

зменшення частки капіталу у фазах економічного відтворення. Ряд науковців, 

зокрема, М. Хамфріс, Дж. Сакс, Дж. Стіґліц та ін. [233], пояснюють дію цього 

контура: «Оскільки нафтові і газові ресурси є невідновлюваними, то 

споживання прибутку від їх продажу слід трактувати як споживання капіталу, а 

не доходу. Якщо споживається увесь прибуток, то вартість капіталу країни 

зменшується. Якщо не брати до уваги витрат на видобуток, оптимальну 

стратегію можна описати так: слід конвертувати більшу частину добутих 

природних ресурсів у фінансові активи, а потім інвестувати їх у 

диверсифікований портфель – для того, щоб розглядати як дохід проценти, 

отримані з цих фінансових активів… конвертувати нафтуз-під землі у золото, 

нерухомість, долари та інші активи над землею… країна не стає багатшою 

внаслідок видобутку із землі природних ресурсів, вона просто змінює склад 

своїх базисних активів» [233, с. 25], при цьому поглиблюючи нерівність та 

перетворюючи природний і речовий капітал («добробут нації») у фіктивний – 

віртуальну репрезентацію власності і влади «обраних» у державі-гетто для 

екстерналізованих злидарів.   

Дж. Сорос виявляє ще один контур посилювального зворотного зв’язку 

відтворення патерна влади креольської еліти через систему «ресурсного 

прокляття», вбачаючи передумови цього відтворення у відносинах агента і 
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принципала.Власником природних багатств у демократичній країні є народ, і ця 

власність – умова державного суверенітету. Тому народ – це завжди принципал, 

а уряд національної держави – його агент, покликаний, по-донцовськи, 

втілювати ідеї нації в життя. Для ведення бізнесу кожна добувна компанія 

повинна мати концесію на експлуатацію природних ресурсів, яку видає уряд. І 

тут «агентська проблема виступає визначальною, – наголошує Дж. Сорос, – 

слугуючи джерелом ресурсного прокляття» [233, с. 9]: відбувається змова між 

агентом і капіталом, і народжується «креол». Жертвою, звісно ж, стає 

принципал, потрапляючи в інституціональні дискретності ентропійних пасток 

із зачиненими «вікнами можливостей». Змова стає можливою тоді, коли вигоди 

від екстракції фінансових вливань сировинно-добувних компаній перевищують  

доходи національного бюджету від податкових надходжень. Поширюється 

корупція і влада стає економічним активом екстракції квазіренти, а структура 

влади набуває авторитарного характеру. Демократія перетворюється у 

симулякр.  

Зрозуміло, що екстракція ренти в умовах «ресурсного прокляття» 

можлива лише за наявності атрактивного середовища асиметричної інформації 

не лише на мікроекономічному рівні ринку «лимонів» чи «сигналів» (як це 

досліджували Нобелівські лауреати 2001 р.), а на рівні внутрішньої державної 

політики, де макроекономічним активом виступає брехня. Така влада ніколи не 

буде зацікавлена у розвитку інтелектуального капіталу країни, окрім тих 

випадків, коли когнітивні ресурси мають суто техногенно-утилітарне 

спрямування і можуть бути продані за конкурентно прийнятними цінами на 

світовому ринку як дешевий «мізко»-товар і ще одне джерело квазіренти. 

Розвиток гуманітарного знання, що потенційно передбачає пошук інноваційних 

альтернатив соціально-економічних трансформацій, креольською елітою 

присікається як ймовірна загроза її влади.  

Таким чином, окрім «пастки бідності» та «загадки капіталу» «ресурсне 

прокляття» породжує ще два деструктивні патерни – «Малтусове кумівство» та 

«вбивство переможця». У  першому  випадку,  концесія  агента від  імені  
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Джерело: складено автором 

 

принципала носить кримінальний характер, програмуючи «пастку бідності», а в 

другому – змушує паростки когнітаріату мігрувати у «сірі зони», у гетто 

Рис. 5.7. Самовідтворювальний гомеостатичний патерн «пастки  бідності» у 

контурах своїх модифікацій: «загадки капіталу» та «ресурсного прокляття» 

СОЦІОКУЛЬТУРНЕ  СЕРЕДОВИЩЕ:  ПАСИВНО-  ТА  ЦИНІЧНО-
ЧУТТЄВИЙ ТИПКУЛЬТУРНОЇ  МЕНТАЛЬНОСТІ 

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ  СЕРЕДОВИЩЕ:  
СПЕКУЛЯТИВНО-ЛИХВАРСЬКА  БАНКОНОМІКА-

СИМУЛЯКР 
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прибутковістю 

Модель  «ГЛУХОГО  КУТА» 
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прекаріату, програмуючи «загадку капіталу». Для боротьби із «хворобою 

ресурсного прокляття» сучасні аналітики [233] пропонують два види ліків: 

транспарентність та підзвітність. Як наголошує Дж. Сорос, необхідно 

інституціоналізувати ініціативи моніторингу урядових витрат і доходів [233, с. 

11], але для цього має бути розвинуте і впливове громадянське суспільство, 

культурно сформований соціальний капітал. Тобто, має бути попередньо 

розірвана «пастка бідності» та розв’язана «загадка капіталу» – коло 

замкнулося! (див рис. 5.7.).    

Ми вже наділені досвідом методологічної вправи виходу із замкнутих 

кіл таких теоретичних конструкцій, коли система нібито перетворюється у 

безнадійно приречену жертву соціоентропії. Бачити проект альтернативного 

порядку дозволяє принцип атрактивності. Таку альтернативу існуючим 

ентропійно-патернальним проектам запропонував Е. Райнерт, висунувши 

концепцію «Іншого канону» [420]. На його думку, економічна теорія як наука 

розвивалась на основі двох альтернативних принципів, які він визначає як 

Стандартний канон та Інший канон. Ці принципи в узагальнено-

систематизованому вигляді подамо у таблиці 5.2. 

Таблиця 5.2. 

Альтернативні зумовлюючі принципи інтерпретації економічного 

буття економічною наукою за Е. Райнертом 

Висхідний  пункт  для  Стандартного  
канону 

Висхідний  пункт  для  Іншого  канону 

- Матерія  - Дух  передує  матерії 
- Спосіб  розуміння:  механічний - Спосіб  розуміння:  якісний 
- Зосередженість  на  людині  як  
споживачеві.  Адам Сміт:  «Люди – 
тварини,  які  навчилися  обміну»     

- Зосередженість  на  людині  як  
новаторі  та  виробнику.  Авраам  
Лінкольн:  «Люди – тварини,  які  не  
тільки  працюють,  а  й  створюють  
інновації» 

- Рушійна  сила:  капітал,  що  рухає  
капіталістичну  машину 

- Рушійна  сила:  нове  знання, яке  
створює  попит  на  капітал,  що  його  
забезпечує  фінансовий  сектор 

- Нездатність  розглядати  нове  як  
ендогенний  феномен 

- Нове  як  головна  рушійна  сила 

- Зосередженість  на  статиці  - Зосередженість  на  змінах 
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(порівняльній  статиці) 
- Досконала  конкуренція (товарна  
конкуренція / цінова  конкуренція)  як  
ідеальна  ситуація = мета  для  
суспільства 

- Зіперта  на  інновації  та  знання  
Шумпетерова  конкуренція  як  рушій  і  
прогресу,  й  ідеальної  ситуації.  За  
досконалої  конкуренції,  рівноваги  та  
відсутності  інновацій  капітал  стає  
безвартісним 

- Припущення  про  рівність:  всі  
види  економічної  діяльності  схожі  між  
собою  й  мають  однакову  якість  як  
носії  економічного  розвитку  й  
добробуту 

- Розвиток  і  добробут  залежать  від  
виду  діяльності:  різним  видам  
економічної  діяльності  властивий  дуже  
різний  потенціал  використання  нових  
знань 

- Рівноважні  сили  в  осередку  
системи  і  теорії 

- Кумулятивні  сили  важливіші  за  
рівноважні,  а  отже,  й  повинні  
перебувати  в  осередку  системи 

- Статичний  оптимум.  Досконала  
раціональність 

- Динамічна  оптимізація  за  умов 
непевності.  Обмежена  раціональність 

- Заощадження  внаслідок  
утримання  від  споживання  як  причина  
розвитку 

- Заощадження  здебільшого  є  
результатом  прибутків,  а  заощадження  
в  умовах  статики  не  корисні  і  не  
бажані  для  розвитку 

- Немає  ніякої  відмінності  між  
реальною  економікою  і  фінансовою  
економікою 

- Конфлікти  між  реальною  
економікою  і  фінансовою  економікою – 
річ  звичайна,  і  їх  слід  регулювати 

Джерело: використано на основі [427, с. 372-374]. 

 

Отож, за Е. Райнертом, економічна наука розвивалась двома шляхами, 

де кожен напрям акцентував увагу на певному аспекті економічного буття як 

визначальному та висхідному у сенсі істини та принципу її утвердження у світі 

– відкритості і закритості системи. Е. Райнерт пише, що протягом 250-ти років 

розвинулося два типи європейської економічної науки, в основі яких лежать два 

відмінні погляди на людство: «В англійській традиції (тип А) людський мозок – 

це пасивна tabularasa, яка міститься в машині, що вираховує насолоду, уникає 

страждань і максимізує насолоду. Цей погляд веде до гедоністичної, зіпертої на 

обмін економічної теорії з відповідною їй системою цінностей і системою 

стимулів. Економічний розвиток схильні вважати за механічне додавання 

капіталу до праці. У континентальній традиції (тип В) сутність людини – це 

потенційно шляхетний дух з активним мозком, який постійно реєструє й 

класифікує світ навколо себе відповідно до визначених схем. Тут економічна 
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теорія зосереджується на виробництві, а не на обміні, на виробництві й на 

засвоєнні й поширенні знань та інновацій. Рушійною силою економічної теорії 

континентального типу є не капітал perse, а, як писав Ніцше, Geist-unWillens-

Kapital, людський дух і воля. Якщо вірити в тип А, тоді тип В не має слушності, 

і навпаки. Перший погляд на людство дає змогу створити просту статичну 

економічну теорію, яку можна обрахувати й виразити кількісно. Другий погляд 

– як на сукупність набагато складніших істот – потребує й набагато складнішої 

і динамічнішої теорії, суть якої не зводиться до чисел і символів» [427, с. 88-

89]. 

Е. Райнерт наголошує, що у сенсі ідеології «багатий світ» сплутав 

причини економічного зростання – інновації – з вільною торгівлею, яка лише 

означає пересування товарів через кордони. Тобто, не розрізняється «доба 

промислового виробництва з добою торгівлі» [427, с. 190]. Насправді ж «між 

сировиною і готовим продуктом міститься мультиплікатор: індустріальний 

процес, який вимагає і створює знання, механізацію, технологію, поділ праці, 

збільшувану прибутковість і, головне, – збільшує зайнятість»[427, с. 128]. 

Заможними на сьогодні стали ті країни Заходу, які змогли у себе, 

використовуючи доцільну політику протекціонізму, сформувати замкнуті 

цикли виробництва готової продукції через розвиток галузей обробної 

промисловості. Ставши конкурентоздатними завдяки протекціонізму, вони 

висунули фритредерські принципи «laisserfaire»та «порівняльних переваг» як 

єдино прийнятні політичні імперативи економічних відносин апріорі. Згідно із 

законом порівняльних переваг виходило, іронізує Е. Райнерт, що «вільна 

торгівля між неолітичним плем’ям і Кремнієвою долиною матиме тенденцію 

робити обох торгівельних партнерів однаково багатими» [427, с. 106], і Білл 

Гейтс міг би досягти того ж статусу, що має, випасаючи кіз у 

Монголії.Стандартний  канон,  якого  дотримується  сучасний  мейнстрім,  

випливає  з  теорії  порівняльних  переваг  Д. Рікардо.  «Важливо  зрозуміти, – 

пише  Е. Райнерт, – що  теорія  Рікардо  зображує  світову  економіку  як  

процес  обміну  робочими  годинами,  позбавленими  будь-якої  кваліфікації  та  
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інших  рис.  Робоча  година  у  Кремнієвій  долині  дорівнює  робочій  годині  в  

таборі  втікачів  у  Дарфурі  в  Судані.  Хоч  як  іронічно,  капіталістична  теорія  

торгівлі  в  своїй  найчистішій  формі  не  розглядає  ролі  капіталу,  а  

спирається  натомість  на  трудову  теорію  вартості»   [427, с. 369].  Теорія  

порівняльних  переваг  Д. Рікардо  не  припускає  можливості,  що  після  

спеціалізації  виробництво  однієї  країни  може  потрапити  у  спіраль  

зменшуваної  прибутковості  й  зростання  виробничих  витрат,  натомість  інша  

країна  може  знижувати  виробничі  витрати  із  збільшенням  обсягу  

виробництва  завдяки  збільшуваній  прибутковості. 

Економічний розвиток залежить від виду діяльності, «опирається на 

колективний пошук ренти, породжений синергією збільшуваної прибутковості, 

інновацій і поділу праці» [427, с. 118]. Е. Райнерт наголошує, що «види 

економічної діяльності якісно різняться як носії економічного зростання» [427, 

с. 66], натомість «стандартна економічна теорія доводить, що якась уявна 

країна хлопців – чистильників взуття і мийників посуду досягне такого ж 

самого рівня заможності, що й країна адвокатів і біржових маклерів» [427, с. 

61]. Стандартна економічна теорія нехтує тим, що найважливіше: «нездатністю 

визнати важливість збільшуваної прибутковості (факту, що в деяких видах 

економічної діяльності витрати зменшуються із збільшенням обсягу 

виробництва), технологічних змін – можливості яких широко варіюються між 

різними видами економічної діяльності – і синергію, фактори, які діючи разом, 

породжують кумулятивне спричинення або кумулятивні реакції, що створюють 

структурні зміни, які ми називаємо економічним розвитком» [427, с. 72-73]. 

Свідомо чи несвідомо Стандартний мейнстрімівський канон плутає «носія 

прогресу – торгівлю – з його причиною: технологією» [427, с. 96].  

Отож, за видами діяльності економічні системи можуть бути 

конституйовані (та інституціоналізовані) або принципом зростаючої 

прибутковості, або спадної. Останній принцип діє у галузях сировинно-

добувної промисловості та сільського господарства.Класики політекономії 

знали про дію закону спадної прибутковості у сільському господарстві. І 
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Т. Малтус, і Д. Рікардо розуміли, що в аграрному секторі діє об’єктивний 

природний закон спадної родючості ґрунтів, котрий зумовлює диференціальну 

земельну ренту, яка стає фактором нав’язуваних витрат у ціноутворенні будь-

якого товару промислового виробництва. Зростаючі граничні витрати в 

аграрному секторі висувають умову зростання зарплати ціною зменшення 

прибутку, а отже, несуть загрозу економічному зростанню. «Похмура» 

політична економія пророкувала невідворотність катастрофи, ініціатором якої 

волею-неволею виступав рантьє. Іноді доходило до парадоксів: так живий 

символ ідеології лібералізму Дж. С. Мілл вимагав націоналізувати землю і 

ліквідувати рантьє як клас.  

Суть «пастки бідності» у режимі зменшуваної прибутковості полягає в 

тому, що збільшення обсягу виробництва супроводжується зниженням 

продуктивності виробництва: «Країни, які постачають решті світу сировину, 

рано чи пізно досягають точки, де почнеться зменшувана прибутковість. Закон 

зменшуваної прибутковості сповіщає, по суті, що, коли один фактор 

виробництва створений природою, – як-от у сільському господарстві, 

рибальстві, гірничо-видобувній промисловості, – після певної точки додавання 

більшої кількості капіталу і (або) робочої сили забезпечуватиме менший 

прибуток на кожну одиницю доданого капіталу чи праці» [427, с. 151]. Тому 

«багаті країни спеціалізуються у порівняльних перевагах, створених людськими 

руками, а бідні спеціалізуються у порівняльних перевагах, створених 

природою» [427, с. 154]. «Магія ринку» лише збільшує асиметрію між багатими 

і бідними країнами [427, с. 158]. Те, що Дж. Сакс трактує «донорством» як 

імпульсом подальшого економічного розвитку, виявляється контуром 

посилювального зворотного зв’язку відтворення «пастки бідності». Е. Райнерт 

пояснює цей парадокс: «Захід почав думати, ніби посилаючи капітал у якусь 

бідну країну, де нема підприємництва, немає урядової політики і немає 

промислової системи, можна створити капіталізм. Наслідком стало те, що 

сьогодні ми буквально пропихаємо гроші в горлянку країн, які не мають 

виробничої структури, – куди цігроші можна було б вигідно інвестувати, – бо 
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їм не дозволено дотримуватися індустріальної стратегії, якої дотримувалися всі 

теперішні багаті країни. Країнам на шляхах розвитку дають позики, яких вони 

не здатні вигідно використати, тож увесь процес фінансування розвитку стає 

схожим на процес розсилання «листів щастя» та побудови пірамід. Рано чи 

пізно ця система зазнає краху, і ті, хто спроектував її, матимуть змогу, стоячи 

близько коло дверей, коли всі ринуть геть, отримати добрі фінансові прибутки, 

натомість самі бідні країни опиняться в програші. Це частина механізму, який 

часто створює широкі потоки грошей із бідних країн до багатих, а не навпаки; 

за словами Ґуннара Мюрдаля, це один зі «збочених наслідків» бідності» [427, 

с. 69]. 

Натомість у сировинно-добувних експортно орієнтованих галузях 

економіки закон спадної прибутковості діє синерго-деструктивно через контур 

«пастки бідності» та «ресурсного прокляття», коли зменшується у циклах 

відтворення частка капіталу, оскільки експлуатація невідновлюваних ресурсів 

автоматично перетворює «споживання прибутку у споживання капіталу, а не 

доходу» [427, с. 25]. 

До галузей із зростаючою прибутковістю Е. Райнерт відносить 

передусім обробну промисловість: «Розвиток різних галузей обробної 

промисловості розриває порочні кола зменшуваної прибутковості і створює 

збільшувану прибутковість… з розширенням виробництва – навіть без 

технічних змін – виробничі витрати на одиницю продукції зменшуються» [427, 

с. 113]. Кумулятивні сприятливі кола збільшуваної прибутковості запускаються 

імпульсом синтезу інноваційно-технологічних змін та «вікон можливостей», 

тобто, є наслідком «капіталу духу і волі». Е. Райнерт пише, що «серед 

інструментів економічної теорії такі елементи, як підприємництво та ініціативу, 

урядову політику і всю промислову систему, що складається з технологічних 

змін і новацій, економії завдяки зростанню масштабів виробництва і синергії, 

неможливо виразити кількісно і звести до цифр і символів. Єдине, що можна 

виразити кількісно, – це те, що Зомбарт вважав за допоміжні фактори: капітал, 

ринки і людські ресурси» [427, с. 168].  
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На перший погляд логіка процесу проста і зрозуміла: інтелігібельне 

інсайдерство «нових комбінацій» завдяки інклюзивним інститутам через 

механізм дифузії інновацій забезпечує економічне зростання: «вигоди 

суспільства від підприємництва – це насправді непередбачуваний побічний 

наслідок того, як підприємець заробляє свої гроші» [427, с. 176]. Коли з 

існуючого технологічного способу виробництва «вже годі вичавити щось нове» 

[427, с. 186], тобто, норма прибутку економічно відсутня, бо «жоден продукт не 

може показати додаткову вартість вищу за закладену в нього вартість послуг 

праці і землі» [427, с. 44], тоді багаті країни пропонують бідним форму 

«донорства» під назвою «модель глухого кута»: «технологічні зміни та 

інновації спускаються наче манна небесна, в умовах досконалої інформації, 

безкоштовно» [427, с. 187] бідним країнам і толеруються як «порівняльна 

перевага міжнародного поділу праці».  

Алгоритм техногенного мімезису на перший погляд має універсальну 

форму: технології, де створювана ними додаткова вартість не перетворюється у 

прибуток, мігрує у країни із дешевою вартістю робочої сили і землі. Але суть 

цього процесу діаметрально протилежна. Сутнісно цей алгоритм виражає два 

різні процеси, відображені двома різними моделями: «глухого кута» і «летючих 

гусей». Саме завдяки застосуванню другої моделі розвинулися сучасні 

економічні системи «азійських тигрів». Функцію «провідного гусака» 

відігравала Японія. Існує принципова різниця між аутсорзинґом і офшоринґом. 

У першому випадку система виробництва організована таким чином, що 

завершальна ланка виробництва придатного до вжитку блага і його просування 

на ринок забезпечується когнітивним центром країни-метрополії,  якому і 

залишається прибуток та відсоток, а низька зарплата, завдяки якій і можливе 

аутсорзинґове виробництво додаткової вартості, привласнюється робочою 

силою бідних країн. У цій ситуації бідна країна не має ні джерела, ні мотиву до 

інвестування. У разі ж інноваційної технологічної модернізації виробництва у 

заможній країні, у якої є прибуток, процент і заощадження – усе необхідне для 

капітальних інвестицій на інноваційній основі – бідна країна, технологічно 
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спеціалізована на певній локальній статичній функціїу ланцюзі руху вартості, 

опиняється у глухому куті «пастки бідності» перед фактом безробіття і часто 

зруйнованого природного довкілля. Суть інновації – витіснення праці 

капіталом для підвищення продуктивності. А це означає, що величина зарплати 

залежить від стану ринку робочої сили, а не рівня її продуктивності. 

Цілеспрямовано інвестуючи у фундаментальні дослідження, багаті країни по 

суті забезпечують постійні сплески зростання продуктивності, а отже, 

супровідно, зростання доходів та експоненціальне зростання попиту на новий 

продукт до точки насичення. Тоді з’являється сенс у міграції капіталу та попиті 

на інновації, які не дозволяють кривій насичення ринку у багатій країні набрати 

горизонтального положення, перетворення у статичну модель і заморозити 

зростання доходів. Інклюзивні інститути дозволяють інвестувати в інновації 

саме на тій стадії, коли величина капіталовіддачі сигналізує про спад 

прибутковості. Тоді заможна країна в режимі динамічної ефективності 

використовує інновацію, а в режимі статичної – аутсорзинґ. Тому соціум 

заможної країни не знає що таке «загадка капіталу». Натомість аутсорзинґове 

виробництво у бідній країні перетворює місцеву робочу силу у заручника і 

жертву економічного розвитку багатої країни, у статус своєрідного 

«постіндустріального луддита». Можливо капітал через певний проміжок часу 

знову прибуде у бідну країну, але соціум заплатить за це злиднями і 

стражданням.  

Зовсім інша ситуація із офшоринґовою моделлю «летючих гусей». 

Міграція капіталу передбачає не експорт технологічних елементів у ланцюзі 

вартості, капіталовіддача яких не дає прибутку на ринку країни-метрополії, а 

усього комплексу виробництва, тобто і капіталу, і робочої сили, і менеджменту, 

і маркетингу. Багата країна – «очільний гусак» серед «летючих гусей» – одним 

пострілом вбиває декількох зайців: по-перше, інклюзивно інституціоналізоване 

інноваційне виробництво експоненціально забезпечує ріст добробуту; по-друге, 

офшоринґ приймаючої країни формує ринок реалізації інноваційної продукції 

загалом на безконкурентній основі; по-третє, замкнений цикл виробництва 
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приймаючої країни у режимі зростаючої прибутковості поглиблює ємкість 

місцевого ринку, підвищує купівельну спроможність приймаючої країни, а 

отже – доходи «очільного гусака»; по-четверте, власний внутрішній ринок 

багатої країни «очільного гусака» (а з часом і перших приймаючих країн, і 

наступних, тобто, найнаближеніших до «гусака») потрапляє у дефляційний 

контур посилювального зворотного зв’язку, завдяки вибухам продуктивності у 

мімезисі технологій у найбідніших країнах, котрі долучилися до «гусячого 

ключа», і т.д. 

Зрозумілою стає різниця між аутсорзинґом «глухого кута» та 

офшоринґом «летючих гусей» – другий спеціалізується на експорті технологій 

зростаючої прибутковості, що кумулятивно запускає кола добробуту у 

приймаючих країнах, а не заганяє у «пастки бідності». Модель «глухого кута» 

породжує екстерналію «вбивства переможця», а модель «ресурсного 

прокляття» – явище «Малтусового кумівства». Загалом, «кумівський 

капіталізм» – явище негативне і процвітає найбільше там, де креольська еліта 

наділена правом екстракції ренти у позаекономічний спосіб, переважно через 

корупцію і хабарництво. Д. Деттер і С. Фьольстер визначають «кумівський 

капіталізм» як можливість політичного проводу країни розподіляти державне 

багатство таким чином, щоб отримувати за це хабарі або квазіренту і 

забезпечувати збагачення платникам цих хабарів чи ренти[188, с. 75]. Але, 

загалом негативне, «кумівство» буває двох видів: Е. Райнерт називає їх 

«Шумпетерове» і «Малтусове» [427, с. 200]. «Шумпетерове кумівство» дає 

синергетичний ефект, який М. Спенс визначає як «революція включеності» 

[427, с. 19]. Принцип «Шумпетерового кумівства» випливає з національних 

інтересів держави і передбачає тимчасовий доцільно виправданий 

протекціонізм для конкурентоздатного становлення галузей національної 

економіки із зростаючою прибутковістю, а «Малтусового» – з жадоби 

екстракції ренти провладних креольських еліт. Принцип «Шумпетерівського 

кумівства» ще у першій пол. ХІХ ст. сформулював Ф. Ліст: «Без національної 

єдності, без національного поділу праці і без національної кооперації 
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продуктивних сил нація ніколи не зможе досягнути високого ступеня 

добробуту і могутності, забезпечивши собі надійне володіння своїми 

інтелектуальними, соціальними і матеріальними багатствами» [223, с. 451]. 

М. Спенс справедливо зауважує, що окрім незадовільного стану трьох основних 

чинників економічного зростання: відсутності якісної освіти, проблем з 

правами власності та обмеженим або взагалі відсутнім доступом до кредитів і 

фінансових послуг [453, с. 68], розрив «пастки бідності» залежить, передусім, 

від форми капіталу, наприклад високотехнологічних пристроїв, та ефективності 

інституцій, що розв’язують «загадку капіталу» [453, с. 54]. «Шумпетерове 

кумівство» – це той різновид протекціонізму, що скеровує капітал у сфери 

виробництва додаткової вартості із кумулятивно зростаючою прибутковістю. 

«Вільна від кумів економіка, – жартує Е. Райнерт, – існує тільки в 

неокласичних моделях» [427, с. 318].   

На перший погляд здається, що закон порівняльних переваг слугує 

економічно обґрунтованою альтернативою закону абсолютних переваг, сама 

ідея якого передбачає асиметрію руху вартості і доходів між країнами. Якщо 

порівняльною перевагою є продукт сільськогосподарський чи сировинний 

напівфабрикат, то «донорство» Бреттон-Вудських інститутів бідній країні не 

зруйнує жодної ентропійної «пастки», швидше навпаки, утворить ще одну – 

«пастку донорства». Е. Райнерт пише: «Що ревніше якась країна 

спеціалізується у виробництві сировини, тим біднішою вона стає» [427, с. 204]. 

Дія закону зростаючих граничних витрат у поєднанні із принципом 

невідновлюваності природних ресурсів перетворює, за словами Е. Райнерта, 

екстенсивну зменшувану прибутковість в інтенсивну [427, с. 203] під дією 

зменшуваного ефекту масштабу – зростання безробіття поєднується із впливом 

ресурсу влади у розподілі землі і надр. Найвартіснішим ресурсом стає не 

капітал, не знання і не інновація, а адміністративний контроль за доступом до 

природного ресурсу – так «Малтусове кумівство» діє як контур 

посилювального зворотного зв’язку патерна «ресурсного прокляття», 

атрактивованого «залізним законом олігархії». «Факт, що голод стається тільки 
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в країнах, які спеціалізуються з сільського господарства, – пише Е. Райнерт, – 

увиразнює силу індустрії, поділу праці й важливості міжсекторної синергії, яка 

створює й підтримує добробут» [427, с. 202]. На відміну від сільського 

господарства, в обробній промисловості кожна наступна одиниця капіталу 

зменшуватиме постійні витрати на одиницю продукції, сприяючи зростанню 

продуктивності. Позитивним ефектом «Шумпетерового кумівства» є те, що, 

прагнучи максимізації ренти, «креоли» у певних випадках можуть сприяти 

розвитку галузей із зростаючою прибутковістю, використовуючи інклюзивні 

інститути залучення інтелектуального капіталу для нових виробництв. Але цей 

процес триває недовго: патерн «глухого кута ресурсного прокляття» 

інституціоналізує ще одну «пастку» – «вбивство переможця».  

Виробничі технології зростаючої прибутковості підвищують купівельну 

спроможність домогосподарств, сприяючи зростанню альтернативних видів 

зайнятості і порушуючи монополію попиту на робочу силу у галузях 

«ресурсного прокляття». Це та сила, яка реально здатна розірвати «пастку 

бідності», у чому не зацікавлені ні «креоли», ні ТНК, котрі працюють у 

добувній промисловості та сільському господарстві. Коли загроза «творчих 

деструкцій» від застосування інновацій у галузі із зростаючою прибутковістю 

загрожуватиме джерелам ренти креольської еліти, а зростаюча купівельна 

спроможність зруйнує «пастку бідності» як фактор конкурентних переваг 

«ресурсного прокляття» – уся система влади, вибудувана на екстрактивних 

інститутах, опиниться під загрозою. Тоді метропольні ініціатори моделі 

«глухого кута» під личиною лібералізації застосовують стратегію «шокової 

терапії», яка руйнує ті види економічної діяльності, які вибудувані на масштабі 

виробництва, залишаючи жевріти усе те, що відтворює «пастку бідності», 

зокрема – галузі із спадною прибутковістю. Замість «творчої деструкції» 

відбувається «деструктивне руйнування» [427, с. 236] бізнесу успішних 

підприємців, що функціонували у галузях із зростаючою прибутковістю – це і є 

«вбивство переможця» – врівноважувальний контур зворотного зв’язку 

відтворення патерна «пастки бідності».  
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Загалом, перехідною слід вважати таку економічну систему, у якій хоча 

б частиною суспільства усвідомлюється загроза перебування економіки в 

ентропійно-деструктивних «пастках», «кутах», «прокляттях», «кумівствах» і 

т.п., і здійснюється спроба пасіонарної частини прекаріату змінити становище 

на краще у напрямку зростання суспільного добробуту загалом, а не 

ексклюзивно; для всіх, а не лише для обраних. Оскільки кожен праксеологічний 

патерн (включаючи ентропійні) конституйований аксіологічнимнаративом, то 

стратегічним завданням політики реформування національної економіки є 

ідентифікація атракторів, що зумовлюють пануючі способи економічної 

діяльності та їх ідеологічне обґрунтування. Стани соціально-економічної 

системи є наслідком тріалектичної динаміки патернальних конфігурацій. Стан, 

що уособлює мету тріалектичної динаміки, виражається гомеостатичним 

патерном – проектом відтворення системи у визначених та передбачуваних 

параметрах праксеологічної актуалізації.  

Визначаючи предмет економіки як життя людей в умовах статики і 

дефіциту, економічна теорія мейнстріму лише фіксує деструктивні феномени 

асиметричності умов, можливостей, стимулів і мотивацій у сучасному світі, і не 

може задовільно пояснити принципи добробуту у стосунку до життя. Адже, 

виходячи із принципу дефіциту, кожен акт цілеспрямованого порушення 

рівноваги для відновлення нового рівня гомеостазу, обов’язково 

супроводжуватиметься максимізацією корисності одних ціною і на шкоду 

іншим – третього тут не дано. Цінності чуттєвої культури, зведені до 

маніпуляції із кількісними показниками енергії та інформації механістичним 

способом світосприйняття, орієнтують діяльність на поліпшення умов 

людського існування лише в дискретних континуумах-гетто і обов’язково 

ціною експорту ентропії у зовнішнє природне і соціальне довкілля. Останнє 

переважно співпадає із кордонами націй-держав, посилюючи там 

цілеспрямований безлад під личиною патернів економічного порядку: усіляких 

«пасток», «проклять», «загадок» і т. д. Напозір поборюючи шляхом 

«донорства» «пастки бідності», ринкові фундаменталісти Бреттон-Вудських 
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інститутів, ігноруючи глибинні причини бідності у кожній країні, свідомо чи не 

свідомо ініціюють відтворення деструктивних патернів злиднів, майнового 

провалля між соціумом та його елітою, а також спонукають до 

інституціоналізації лише тих «вікон можливостей» для інтелектуальних 

ресурсів незахідних країн, працю яких можна оцифрувати і стандартизувати і 

через аутсорзинґ прив’язати до свого ринку у локальному ланцюзі руху 

вартості. У такій ситуації інтелектуальний капітал, позбавлений 

інтелігібельного принципу продукування аксіологічних сенсів буття, не зможе 

еволюціонувати у статус когнітаріату – меритократичної еліти нооекономіки 

ідеаційної культури.  

У світоглядному контексті сучасної економічної науки, відображеному 

певною кількістю парадигмальних проектів соціального буття, розуміння 

принципів економічного розвитку розподілилося у загалом передбачуваній 

біполярній інтелектуально-когнітивній площині: 1) Стандартного 

мейнстрімівського канону, який є сучасною квінтесенцією чуттєвого типу 

культури та механістичного типу ментальності; 2) так званого «Іншого» (за Е. 

Райнертом) канону, куди входять ті напрями і течії економічної науки, 

аксіологічні наративи теоретичних принципів яких відображають переважно 

ідеаційний тип культурного мислення, холотропний тип свідомості та гонічний 

спосіб світовідчуття. Окрім еволюційної економічної теорії та моделей сталого 

розвитку, у структурі Іншого канону особливе місце посідає фізична економія. 

 

5.2. Фізикоекономічна парадигма трансформації економічних 

систем 

Цикл соціокультурної динаміки економічних систем у 

передбіфуркаційній фазі зміни цивілізаційної домінанти щодо визначення місця 

і ролі людини у світі, характеризується двома парадигмами добробуту: 1) 

добробуту для обраних, осягнутого ціною злиднів усіх, та 2) добробуту для 

усіх, здобутого ціною мудрості кожного. Саме до другого типу добробуту 
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закликає парадигмальний футуросинергетичний альтернативний проект 

розвитку цивілізації під доволі скромною назвою – фізична економія. 

Перший вищеназваний парадигмальний проект добробуту покликаний 

забезпечувати та обґрунтовувати збереження існуючого гомеостазу режиму 

соціально-економічного буття такого типу культури, яка вже використала для 

потреб свого становлення увесь свій духовний ресурс, і перестала давати 

відповіді на питання про призначення людини у світі. Ця система нагадує 

Уробороса, котрий поїдає самого себе. Негентропійна функція когнітивних 

ресурсів цього типу системи реалізується через принцип виключеної 

доцільності – коли анклави-гетто для обраних існують за рахунок легалізованих 

способів екстракції енергії із анклавів-гетто для невдах. Це ще не війна всіх 

проти всіх, але це її найімовірніший початок.  

Те, що у другому типі парадигмальних проектів розвитку економічних 

систем названо «мудрістю кожного» є визначенням когнітивного ресурсу 

холотропної свідомості ідеаційного типу культури. Праксеологічне 

застосування цього ресурсу передбачає не лише виробництво форм 

вдосконалення буття, а, передусім, пошук онтологічних сенсів буття, і вже тоді 

– виробництво технологічного ноу-хау з метою втілення цінності у бутті для 

його якісного вдосконалення.  

Нам уже відомий тріалектичний алгоритм актуалізації модальностей 

феноменального буття, зокрема явищ соціально-економічної дійсності, 

зумовлених причинністю і конституйованих доцільністю, що підлягають 

об’єктивації та опредметненню у когнітивних актах наукових досліджень: 

аксіологічний наратив → парадигмальний проект → праксеологічний 

патерн.Інтелектуальний досвід людства – ноосфера – являє собою усю 

сукупність створених і у певний спосіб зафіксованих фільтром людської 

свідомості текстів, внаслідок вибіркового розпаковування спресованих сенсів 

семантичного вакууму, де Сущий будь-коли був втілений у бутті. Спосіб цього 

втілення фіксує, зберігає та модифікує крізь плин викликів простору і часу, як 

нову можливість нової якості буття єдиного онтологічного принципу буття, 
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певна синергетична дослідницька традиція – парадигма. Її призначення – 

поширити осмислене як виправдане у суспільній свідомості, щоб до того часу 

невідоме стало невідворотним у практиці суспільного буття. Суть парадигми – 

пропозиція ідеї якісно примноженого буття. Досвід найоптимальнішого добору 

засобів, що уможливив осягнення найатрактивніших в межах парадигми цілей, 

оформлюється у патерн – проект відтворення цінності у бутті. В утилітарному 

сенсі патерн відображає осмислену здатність у певний спосіб видобувати 

енергію із природного довкілля і використовувати її для задоволення потреб і 

реалізацію цілей, обумовлених у парадигмі. Тобто, патерн завжди передбачає 

праксеологічний акт відтворення певного способу існування на основі певного 

енергетичного бюджету, доступ до якого дає знання, локально систематизоване 

у парадигмі.  

Спосіб видобутку енергії, або, як пише Я. Морис, пробиття стелі 

енергетичних обмежень, зумовлених обмеженнями когнітивними, тобто рівнем 

розвитку науки і техніки, і «видирання вгору Великим Енергетичним 

Ланцюгом» [364, с. 145] є першою і визначальною передумовою і суспільного 

розвитку, і суспільного відтворення. Джерела енергії є відновлювані і 

невідновлювані. До перших належить жива речовина біомаси. «Кожна 

краплина енергії у нашому тілі, – пише Д. Сузукі, – є сонячним світлом, що 

вбирається рослинами у процесі фотосинтезу… ми спалюємо її, вивільняючи 

силу сонця у наших тілах» [326, с. 18]. О. Чижевський писав, що Земля 

буквально перебуває «в обіймах Сонця»: «Наче різець скульптора, енергія 

сонячного променя творить лик і образ органічного життя на Землі. Як різець 

ця енергія висікає із мертвої і нерухомої земної речовини велику пластичність 

органічних утворень. І, як добрий геній давніх міфів, промениста енергія Сонця 

обдаровує ці утворення рухом, чуттям і думкою. 

Ми можемо розглядати увесь органічний світ нашої планети як 

творчість, як відображення космічного процесу, що відбувається за сотні 

мільйонів кілометрів від нас. І в цьому розумінні життя слід вважати явищем 

космічним, роботою космічних сил. Існування тоненької плівки, яка зі всіх 
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сторін оточує земну кулю, перебуває у прямій і безпосередній залежності від 

енергії сонячного випромінювання. Куди б не проник сонячний промінь, він 

зустрічає на своєму шляху очікуюче його потенційне життя, щоб надати йому 

руху… 

Жити, кажучи мовою фізики, – це означає пропускати крізь свій 

організм потоки енергії. Жива істота навіть на короткий час не може 

залишатися без притоку енергії зовні…Але яким є походження спожитої 

живими істотами енергії? Вся енергія… прибуває від Сонця… 

Оскільки життя неможливе без притоку сонячної енергії, то основним 

завданням життя є затримання, збереження та економне використання 

енергетичного сонячного харчу. У цьому розумінні боротьба за існування є не 

що інше, як буквально боротьба за частку променистої енергії Сонця. 

Дійсно, найважливішим резервуаром, у якому затримується і 

зберігається ця космічна субстанція, є зелена жива речовина, тонюсінько 

огорнувши планету і створюючи простір життя – біосферу… Тут, у цій 

тоненькій зеленій плівці, протікають усі процеси життя, і цю сферу земної кори 

можна вважати єдиним грандіозним трансформатором, що перетворює 

променисту енергію Сонця… у різні діяльні види земної енергії – хімічну, 

механічну, електричну, теплову і т. д.» [578, с. 145-148]. В. Вернадський 

висловився у тому ж дусі: «Сонцем докорінно перероблений та змінений лик 

Землі, пронизана і охоплена біосфера. Значною мірою  біосфера є проявом його 

випромінювання; вона становить планетарний механізм, що перетворює 

випромінювання у різноманітні форми земної вільної енергії, котра докорінно 

змінює історію і долю планети» [95, с. 43]. С. Подолинський продовжує: «На 

поверхні внаслідок діяльності рослин відбувається нагромадження енергії і до 

того ж не розсіяної енергії у вигляді тепла, електрики чи навіть світла, а вищої, 

збереженої віками і спроможної до всіх можливих перетворень» [415, с. 223]. 

Проте В. Вернадський наголошує, що із усієї сонячної енергії, котра дорівнює 

4×1030мегакалорій в рік, Земля отримує 1,66 × 1021 мегакалорій в рік [95, с. 90]. 

«Зелена речовина, – пише академік, – засвоює незначні відсотки сонячної 
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променевої енергії, що його сягають, очевидно більш ніж два відсотки» [95, с. 

92]. В. Вернадський фіксує, що «зелена рослинність… містить 0,024% усієї 

сонячної енергії, що потрапляє у біосферу, тобто 1,6 × 1017 мегакалорій… 

більше ніж 0,25% сонячної енергії, котру отримує Земля, перебуває у запасі у 

живій речовині – у формі з’єднань, що перебувають в особливому 

термодинамічному полі, відмінному від термодинамічного поля косної матерії 

біосфери» [95, с. 94]. Масу біосфери В. Вернадський визначає у 1024 г і 

стверджує: «Поява на планеті живої матерії є явищем космічного характеру… 

протягом усієї геологічної історії живий організм походить із живого організму, 

всі організми генетично поєднані і ніде не видно, щоб сонячний промінь міг 

схоплюватися і сонячна енергія перетворювалася б у хімічну поза межами 

існуючого живого організму» [95, с. 101]. «Живі істоти, – пише В. Вернадський, 

– у своїй сукупності як жива речовина, можуть розглядатися як особлива форма 

незалежних змінних енергетичного поля планети» [95, с. 112].  

В. Вернадський поставив питання: людина зменшує чи лише 

перерозподіляє зелений земний трансформатор енергії? [95, с. 88], а 

С. Подолинський відповідає: «Праця не виробляє речовини, і тому вся 

продуктивність її може полягати лише в приєднанні чогось, також не 

створеного працею, до речовини. Це «щось» є, на нашу думку, перетворювана 

енергія. З іншого боку, ми бачимо, що єдиний засіб, котрим людина може в 

якомусь випадку збільшити кількість перетворюваної енергії, є додавання своєї 

праці, тобто споживання в цьому випадку нагромадженої в ньому механічної 

енергії. Тому Кене має рацію, коли говорить, що праця не виробляє реального 

багатства, бо праця не створює речовини» [415, с. 251]. На думку 

С. Подолинського: «Праця є поняття цілком позитивне, що полягає завжди в 

споживанні механічної або психічної роботи, що має неодмінним результатом 

збільшення перетворюваної енергії чи зберігання від розсіювання такої енергії, 

яка при своєму споживанні матиме наслідком збільшення запасу енергії» [415, 

с. 231]. 
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Вид праці, що збільшував енергетичний бюджет природи, з’явився біля 

10 тис. років до н. е. на Горбистих Схилах Золотого Півмісяця. Появу 

рільництва Д. Рол вважає «найважливішим поворотним етапом прискорення 

прогресу на шляху до цивілізації» [443, с. 450]. «Неолітичне перетворення, – на 

думку Ж. Башлера, – забезпечує перехід від природної історії виду до його 

культурної історії. Культурна історія – це різні способи прояву людини, 

розвинені на великих культурних ареалах» [35, с. 46]. Рільництво докорінно 

змінило спосіб життя, забезпечивши перехід від споживання «безкоштовних 

відсотків капіталу природи» [35, с. 48] до цілеспрямованого виробництва 

додаткового продукту як постійного надлишку на локальному просторі 

обробленої-окультуреної землі. Ж. Башлер зазначає: «Оскільки кожен робить 

один і той самий розрахунок, потреби в накопичуваних багатствах зростають до 

нескінченності» [35, с. 55]. «Оскільки кількість робочих рук обумовлюється 

потребами в сезон активних робіт, величезна кількість праці вивільняється для 

ремісництва та гончарства, прядіння та ткацтва, металургії тощо. Продукція має 

різне призначення, власне, місцеве, регіональне споживання або – для продукції 

з високою додатковою вартістю – споживання в дуже віддалених місцях» [35, 

с. 49]. Поділ праці набуває утилітарної доцільності і сприяє появі політії, котра 

являє собою «соціальний простір умиротворення, спрямований усередину» [35, 

с. 59]. «Уся історія цивілізації, – стверджує В. Мак-Ніл, – пов’язана із 

збільшенням виробництва продуктів харчування внаслідок розвитку рільництва 

і приручення тварин» [325, с. 43]. А власне цивілізація, на його думку, – це 

«суспільство, де професійна спеціалізація веде до виникнення передових знань 

і технологій» [325, с. 18]. В. Мак-Ніл зазначає, що «після того, як економічною 

основою життя спільноти стали зернові культури, неминуче сильно зросла 

залежність її членів від конкретного місця, на відміну від часу, коли панувало 

господарство, що базувалося на полюванні» [325, с. 49]. Локалізація людності 

на місцевості, котра періодично забезпечувала засобами життя, сприяла 

розвитку власне матеріальної культури та створила можливості нагромадження 

предметів утилітарно-сакрального вжитку завдяки відтермінуванню 
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необхідного для міграції часу, зумовленого виснаженням ґрунтів. Для номада 

постійна міграція – це спосіб його життя і ведення господарства, що 

унеможливлює накопичення додаткового продукту через відсутність 

локалізованих осередків його зберігання. Тому номади створюють лише 

культури, а не цивілізації. Другим важливим фактором розвитку матеріальної 

культури, спричиненої розвитком землеробства, В. Мак-Ніл вважає спосіб 

харчування рільника. Для приготування страви із злаків необхідний 

вогнетривкий посуд – глиняний горщик, у якому вариться каша (номад смажив 

м'ясо на відкритому вогні), від споживання якої залежало життя. І тоді 

алегоричне мислення інтерпретувало горщик як атрибут лона богині, що 

народжує життя – це відображено у розписах посуду часів неоліту. І третім 

важливим фактором розвитку рільництва В. Мак-Ніл вважає зрушення у 

ментальності щодо відносин людини з природою та розуміння свого місця у 

світі не стільки стосовно простору (триярусний світ номадів-збирачів та 

мисливців), скільки щодо часу – з’явилося розуміння циклічності буття 

людини, природи і Всесвіту. В. Мак-Ніл наголошує, що «час до наступного 

вдалого полювання не можна розрахувати, неможливо також зберегти їжу 

впродовж певного періоду її передбачуваної нестачі. Рільникові все видавалося 

інакшим. Для нього основний ритм існування визначався зміною пір року, з 

їхніми постійними і непередбачуваними періодами достаку та обмежень… 

мистецтво обчислень стало невід’ємною та абсолютно необхідною умовою 

існування» [325, с. 57]. 

Тобто, узагальнено кажучи і перефразовуючи фізіократа Мірабо, 

цивілізація буквально «проростає» із пшеничного зерна, і вже далі, на думку В. 

Мак-Ніла, «зростає з економічних інституцій» [325, с. 20], які відображають 

спосіб внутрішнього умиротворення на основі культурного типу ментальності. 

Вчинивши гріх братовбивства, рільник-Каїн, на думку Д. Рола [443], 

виграв конкурентну боротьбу у номада-Авеля у тому розумінні, що зумів з 

більш обмеженого простору здобути більшу кількість ресурсів, і це стало 

поштовхом розвитку цивілізації. У дуально-опозиційному зв’язку «Авель – 
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Каїн» Р.Ґенон вбачає ще один важливий принцип, котрий зумовив хід розвитку 

цивілізації. «Каїрський відлюдник» писав: «Труд осілих народів – це труд часу: 

фіксований у просторі, у чітко окреслених межах, він розвиває свою діяльність 

у часовому континуумі, який постає безконечним. Кочові ж народи не 

створюють нічого тривалого і не працюють заради майбутнього, яке від них 

вислизає; але вони мають перед собою простір без обмежень із постійно 

новими можливостями. Таким чином виявляється символізм Каїна і Авеля: 

принцип стиснення, представлений часом; принцип розширення, 

представлений простором… час зношує простір, утверджуючись в ролі 

«пожирача», – у цьому полягає, на думку Р. Ґенона, «історичний сенс вбивства 

Авеля Каїном», – Діяльність кочівників стосується тваринного світу, 

мобільного як і вони; натомість в осілих народів об’єктами діяльності стають 

рослинний та мінеральний світи» [137, с. 157]. Р. Ґенон стверджує, що «ті, хто 

працює для часу, стабілізовані у просторі; ті, хто мандрує у просторі, постійно 

змінюються у часі… ті, хто живе згідно з часом – мінливим і руйнівним 

началом – фіксуються і зберігаються; ті, хто живе згідно простору – началу 

фіксованому і постійному – розсіюються і безперервно змінюються» [137, 

с. 159]. «Повертаючись до біблійного символізму, – пише Р. Ґенон, – ми 

бачимо, що тваринна жертва фатальна для Авеля, а рослинні приношення Каїна 

не були прийняті; той, кого благословили, помер, той, що живе – проклятий. 

Рівновага, відповідно, з того і з іншого боку порушена; як інакше її відновити 

як не через обмін продукцією, що знову поєднує час і простір» [137, с. 160]. 

Ідеї Р. Ґенона підштовхують до думки про два джерела трактування 

історичного часу, синтез яких і породив феномен цивілізації: хіліастичне та 

есхатологічне розуміння історичного часу, та, відповідно, висунення 

альтернативних типів цивілізаційних домінант у періоди соціокультурних 

флуктуацій економічних систем. Хіліастика – ідея безперервного прямолінійно-

зростаючого прогресу – є квінтесенцією мислення номадичних народів, перед 

очима яких безмежний простір степів асоціювався із безконечними 

можливостями людини у стосунку до безконечної далечіні спонтанно 
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очікуваного буття. Есхатологія мислення рільника, який діяв у дискретному 

просторі і володів дискретним продуктом своєї праці, що давало усвідомлення 

перспективи кінця, бачив приховану у часі силу життя злаків – вічну ідею 

нового початку у вічному коловороті життя і смерті, де остання – лише 

метафізичне непорозуміння у континуумі безсмертя. Синтез обидвох підходів – 

хіліастичного, який давав відчуття свободи перед дискретністю необхідності, та 

есхатологічного, який давав усвідомлення етичного обов’язку як передумову 

безсмертя –посприяли формуванню основного ціннісного наративу сучасної 

цивілізації – синтезу свободи і необхідності у бутті. 

Цей синтез посприяв виникненню і поширенню такого соціального 

явища, яке В. Вернадський визначав як нову форму біогеохімічної енергії – 

енергію людської культури, що слугує основним матеріалом становлення 

ноосфери [95, с. 387]. У відтворювальній економіці людина, на думку В. 

Вернадського, не виходила за межі живої природи, і, через те «енергія, 

доступна людству, не є величиною безмежною, оскільки визначається 

розмірами біосфери. Цим зумовлена межа культурної біогеохімічної енергії» 

[95, с. 392]. Проте, з іншого боку, «джерело енергії, котра схоплюється 

розумом,… практично безмежне… культурна біогеохімічна енергія наділена 

цією ж властивістю» [95, с. 392]. В. Вернадський наголошує: «У землеробстві і 

скотарстві первинно проявилась спрямована розумом культурна біогеохімічна 

енергія, що створила для людини нові умови її місцеперебування у біосфері… 

Створився у результаті цієї роботи новий лик Землі» [95, с. 407]. Землеробство, 

яке «дало людині незалежні від дикої природи харчі» [95, с. 400], послужило 

імпульсом ще одного процесу: «Протягом останніх 5-7 тис. років, 

наростаючими темпами безперервно іде творення ноосфери і потужно – 

переважно безперервно, із певними зупинками, тривалість яких постійно 

зменшується, – іде зростання культурної біогеохімічної енергії людства. Росте 

свідомість того, що цьому зростанню нема непереборних меж, що це стихійне 

геохімічне явище» [95, с. 409]. В. Вернадський констатував, що станом на 1929 

р. «площа, зайнята землеробством, не перевищує… 25,4% поверхні планети» 
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[95, с. 401], проте «землеробство дає можливість утримувати на 1 км2 по 150 

людей» [95, с. 391]. 

Основним фактом геологічної історії планети В. Вернадський вважав 

появу культурної біогеохімічної енергії, яка є «виявом людського розуму» [95, 

с. 389]. Проте, В. Вернадський тут же зазначає, що енергія, яку виділяють 

організми, є променистою енергією Сонця [95, с. 52], тому «наукова думка 

може функціонувати лише у біосфері» [95, с. 381], і через те «людська 

особистість, при застосуванні найглибшої абстракції, не може вийти із поля 

свого існування» [95, с. 412]. 

Напрям сучасної економічної науки, який вивчає рух культурної 

геобіохімічної енергії, обґрунтовуючи принцип взаємозв’язку між біосферою і 

ноосферою через господарство, визначається як фізична економія.За 

визначенням Л. Гринів: «Фізична економія досліджує просторово-часову 

природу формування додаткової вартості як енергії прогресу, що створюється 

на поверхні Землі» [158, с. 55]. Проте, вкрай важливим завданням фізичної 

економії, як парадигмального проекту цивілізації, є обґрунтування процесу 

трансформації енергії прогресу біосфери у Логос ноосфери. Лише так можна 

пояснити механізм еволюції перехідних економічних систем у континуумі 

соціокультурної динаміки на теоретичних засадах фізичної економії.  

Фізична економія, як когнітивний факт синтезу біосфери і ноосфери в 

економічній науці, включає два основні напрями: власне фізичну економію, 

представлену українською школою С. Подолинського – В. Вернадського – 

М. Руденка, та фізичну економіку, представлену західним крилом у вченні 

Л. Ларуша та групи його послідовників, зосереджених переважно у 

Міжнародному Шіллерівському інституті (Дж. Тенненбаум, К.-М. Фітт та ін.). 

Серед найвідоміших вітчизняних вчених до цього крила належить Ю. Канигін. 

Світову економічну науку Л. Ларуш [298] розділяє на дві течії. Першу 

вважає антинауковою і розпочинається вона із праць Аристотеля, Р. Декарта, 

Дж. Локка, Ф. Кене, Д. Юма, А. Сміта, Д. Рікардо, Т. Малтуса, К. Маркса, 

“Римського клубу” аж до сучасних теорій “постіндустріального суспільства”. 
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Друга течія (наукова, за оцінкою Л. Ларуша) розпочинається від Платона,       

М.  Кузанського, Леонардо да Вінчі, Ґ. Лейбніца, А. Ґамільтона, Ч. Г. Кері, 

Ф. Ліста аж до концепції Ларуша-Рімана. Відмінність між цими течіями Л. 

Ларуш бачить в тому, що перша під економічною наукою бачить переважно 

монетаризм, прагнення “купити дешевше і продати дорожче”, а друга акцентує  

увагу на виробництві, що базується на безперервному технологічному прогресі 

і на  розвитку економіки як складової частини еволюції наукового знання 

загалом, включаючи природничі й технічні науки.   

Основоположником економічної науки Л. Ларуш вважає Ґ. Лейбніца. 

Предметом фізичної економіки – це дослідження функціональних 

взаємозалежностей між збільшенням використовуваної технікою енергії та 

зростаннямвиробничої сили працівників. Фізична економіка відноситься до 

фізики як до науки в широкому розумінні, тому економічна наука, за 

Л.Ларушем, – це сукупність принципів і методів фізичної економіки, 

використовуваних при проведенні політико-економічних досліджень. 

Важливим для економічної науки Л. Ларуш вважає сформульований щеҐ. 

Лейбніцом принцип найменшої дії у визначенні ролі технологій. 

Найважливішим показником ефективності машин Л. Ларуш вважає відношення  

зусиль людини, витрачених на її обслуговування, до кількості роботи, 

виконаної цією машиною. Ефективність технологій залежить від рівня 

концентрації потужності, тобто, від густини потоку енергії зусиль, прикладених 

для виконання роботи. В економічному житті суспільства, зокрема, у системах 

праці, загальний потік енергії поділяється Л. Ларушем на дві частини: енергію 

системи та вільну енергію. Частина виробленої енергії, що використовується 

самим процесом для самопідтримки, називається енергією системи. Енергія 

системи включає затрати на виконання роботи, пов язаної з тертям, тепловими 

втратами тощо. Частинапотоку енергії, що залишається після віднімання 

необхідної енергії системи називається вільною енергією. В економіці енергія 

системи – це витрати на виробництво усіх фізичних товарів та пов’язаної з 

ними продукції, а вільна енергія – це чистий прибуток підприємства загалом. 
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Для підвищення енергії системи, що полягає у зростанні економічних витрат на 

душу населення, необхідною є дія повторного використання вільної енергії. 

Таким чином зростає вартість енергії на душу економічно активного населення, 

але затрати робочої сили на її виробництво скорочуються достатньо, щоб 

знизити вартість праці на душу населення. Якщо б об єм потоку енергії був 

постійний протягом послідовних циклів економічного процесу, то ріст енергії 

системи на душу населення в результаті перетворення частки вільної енергії у 

добавок до енергії системи мав би призвести до зменшення відношення  вільної 

енергії до енергії системи. Тоді б, в міру постійного розширення економічного 

процесу відношення вільної енергії до енергії системи опустилося б до нуля, 

тобто, економічний  процес зруйнувався б. У цьому полягає суть ентропійної  

функції в економіці. Л. Ларуш  наголошує, що економічне життя суспільства 

залишається ентропійним до того часу, доки не виникає технологічний прогрес, 

який призводить до зростання потенційної густини населення. Тобто, 

впровадження у виробництво техніко-технологічнихінновацій – це  

негентропійний (протиентропійний) процес в економіці. З таких позицій під 

вартістю Л.Ларуш розуміє усі види економічної діяльності, які підвищують 

потенційну відносну густину населення завдяки впливу технологічного 

прогресу. На думку Л. Ларуша,   вартість і робота мають одне й теж саме 

значення. Робота визначається не кількістю затрачених зусиль, не вимірюється і 

кількістю виготовлених товарів, ціною  праці, ціною проданих товарів, тощо. 

Робота вимірюється як економія виконаної праці, тобто, економія праці – це 

корелят економічної вартості.   

Під національною економічною системою Л. Ларуш розуміє 

функціонування комплексного агроіндустріального підприємства. Працівники, 

зайняті у сільському господарстві, промисловому виробництві, будівництві або 

у підтриманні й обслуговуванні основної виробничої інфраструктури 

роглядаються Л.Ларушем як виробничі сили. Усі інші категорії працюючих, а 

також безробітні потрапляють у розряд накладних витрат, куди входять: 

управління, обслуговування, витрати на продаж товарів і різні форми втрат, 
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включаючи безробіття. Робочий цикл виробництва фізичних товарів 

розпочинається від видобутку вихідної сировини до виробництва кінцевого 

продукту, який розподіляється по двох основних кошиках: засобів виробництва 

і споживчі продукти домашніх господарств. Л. Ларуш виділяє чотири рівні 

потоків продукції у процесах виробництва(див. рис. 5.8): перший рівень – це  

ринковий кошик підтримки і використання природних ресурсів; другий рівень – 

це ринковий кошик сировини; третій – ринковий кошик проміжних продуктів; 

четвертий – ринкові кошики споживчих товарів та засобів виробництва. 

Енергію системи Л. Ларуш позначає символом V, включаючи сюди 

частину сукупного випуску фізичних товарів, котра споживається всіма 

господарствами працівників виробництва. Символом С позначаються засоби 

виробництва, які споживаються в процесі виробництва фізичних товарів, 

враховуючи затрати на основну виробничу інфраструктуру фізичного 

виробництва. Сюди входять заводи і машини, підтримка основної економічної 

інфраструктури, а також врахування витрат матеріалів на рівні, необхідному 

для роботи при повному навантаженні. Включається сюди лише та частина 

виготовлених засобів виробництва, яка була використана як енергія системи. 

СимволS означає валовий дохід даного комплексного агропромислового 

підприємства.   

S = Т – (С + V), деТ – загальний випуск (валова продукція) фізичних  

товарів. СимволD означає загальні накладні витрати, куди входять споживчі 

товари для господарств з невиробничою категорією робочої сили плюс засоби 

виробництва, спожиті невиробничими категоріями. Це також енергія системи. 

Символ S– це чистий прибуток від випуску фізичних товарів.S = S – D– це  

вільна енергія. S/(С+V) – це продуктивність (на відмін  від виробничої 

потужності праці); D/(С+V) – коефіцієнт затрат; С/V – капіталоінтенсивність;  

S /(С+V) – норма прибутку. 

Накладні витрати Л.Ларуш поділяє на три функціональні категорії:  

економічні, відомчі та безповоротні втрати (див.  табл. 5.3). 
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Рис 5.8.  Потоки  випуску  фізичних  товарів  у  виробничому  процесі 
Джерело: [298, с. 138] 

Таблиця  5.3. 

Структура  накладних  витрат 
ЕКОНОМІЧНІ ВІДОМЧІ БЕЗПОВОРОТНІ  ВТРАТИ 

Служби: наукові,  
інженерні,  освітянські,  

медичні 

Урядові  неекономічні:  
служби,  адміністрація,  

поліція,  армія 

Безробіття 

Управління  
виробництвом:  

адміністрація,  нагляд 

Неурядові:  служби,  не  
віднесені  до  інших  

категорій,  по  продажу,  
фінансові,  юридичні 

Небажані:  фінансове  лихварство,  
земельна  рента,  спекуляція,  

злочини  аморальні,  
нефункціональна  розкіш 

Джерело: [298, с. 139] 

Економічні витрати – це різноманітні служби і управлінський апарат, 

необхідні для процесу виробництва й фізичного розподілу, або для підтримки 

та розвитку сімейств на рівні, який відповідає необхідній швидкості 

технологічного прогресу. Відомчі – це витрати на урядову, неекономічну 

діяльність, включаючи, наприклад, військову, поліцейську і основні 

адміністративні функції. Витрати комерційних та інших неурядових установ, 

Ринковий кошик  
споживчихтоварів 

Ринковий  кошик  
засобів  

виробництва 

Ринковий  кошик  
сировини 

Ринковий  
кошикпроміжних

продуктів 

Ринковий кошик  
сировини  для  
промислових  

товарів 

Ринковий  кошик  
сировини  

длясільськогосподарськ
их  товарів 

Ринковий  кошик  
підтримки  і  

використанняприродни
х  ресурсів 



362 
 

включно з витратами на продаж (крім вартості фізичного розповсюдження), які 

не є економічними, але необхідні, оскільки пов’язані з підтримкою діяльності 

цих установ. Втрати – це витрати на утримання безробітних, втрати, викликані 

різноманітною кримінальною діяльністю, а також затрати, пов’язані з будь-

якою діяльністю, яку слід розглядати як аморальну (якщо вона не є 

кримінальною), включаючи усі форми лихварства. В економічні витрати 

входять наступні служби: наукові дослідження: природничі науки, включно з 

біологією, економічною наукою і, власне, математикою; історія дослідження 

нових просторів. Не включаються: психологія, соціологія, антропологія і 

споріднені “логії” так  званих “суспільних” наук, як це практикується. Науково-

технічні служби, безпосередньо або побічно пов язані з виробництвом через 

розвиток і підтримку елементів основної виробничої інфраструктури, яка  

формує необхідне фізичне середовище для виробництва й фізичного розподілу 

товарів. Медичні та споріднені з ними служби для забезпечення 

життєдіяльності населення, а також освіта. До відомчих, а іноді і до 

безповоротних втрат відносяться форми послуг, особливо важка фізична праця,  

мало- та напівкваліфікована праця у сфері послуг. Розділ “управлінський  

апарат” в підрозділі економічних витрат включає: безпосереднє керівництво 

працівниками, керівництво і спостереження за ходом економічних процесів, в 

яких задіяна “виробнича частина” робочої сили. До відомчих витрат 

включаються: витрати на продаж, відмінні від витрат на фізичний розподіл 

товарів, фінансове управління (включаючи фінансові відрахування). За 

винятком лихварства (включно з земельною рентою, спекуляцією, тощо). 

Л. Ларуш наголошує на двох, хибних з його погляду, традиційних 

підходах академічної економічної науки до трактування економічних явищ: по-

перше, це намагання пояснити всі сторони економічних процесів з погляду 

теорії вартості; по-друге, прагнення представити різні форми лихварства як 

невід’ємну складову частину економічної діяльності і доказати  їх незамінність 

для економіки загалом. Основні положення сучасної монетарної теорії Л. 

Ларуш зводить до наступного: кількість грошей, випущених в обіг у вигляді 
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зарплат та інших грошових прибутків, виступає функцією тих статей витрат, які 

відповідають енергії системи, хоча дійсна кількість грошей в обігу може бути 

більшою чи меншою у зв’язку із коливаннями цін або грошових потоків, що 

циркулюють каналами накладних витрат і не пов’язані із виробництвом. Тобто, 

саме виробництво не визнача  весь об’єм грошової маси, необхідної для 

забезпечення купівлі усього об’єму вільної енергії видачі. Це змушує 

втручатися уряд, який, для досягнення балансу між грошовою масою, що 

перебуває в обігу, і закупками фізичних товарів, повинен або вилучати гроші з 

економічно невиправданих статей накладних витрат (лихварство, земельна 

рента, спекуляції, тощо) за допомогою видатків, або здійснювати чергову 

емісію грошей. Характеризуючи золотостандартну грошову систему, Л. Ларуш 

наголошує, що рівень забезпечення грошима у такій системі значно нижчий від 

рівня забезпечення товарами, а тому незмінним супутником золотостандартної 

системи є економічна депресія. Ефективність золоторезервної системи 

залежить від кредитної політики, а тому уряд здійснює емісію грошей, що 

спрямована на інвестиції у виробництво інноваційних засобів виробництва. 

Л.Ларуш виділяє дві функції податків: 1) задоволення щоденних урядових 

зобов’язань з виплат; 2) розподіл податкового тягару в економіці таким чином, 

щоб полегшити їх для найпріоритетніших видів діяльності, та, водночас, 

посилити їх для тих сфер, у яких найнебажаніший вияв ділової активності.   

Своєрідним є бачення Л. Ларушем  причин інфляції.  Він стверджує, що 

в  економіці гроші служать засобом оплати речових товарів і праці. Однак, 

оплата рахунків фінансових лихварів або земельної ренти відноситься до 

безповоротних втрат, тобто, немає жодного обміну, а відбувається вилучення 

лихварями грошей,  накладається своєрідний податок до вартості ціни будь-якої  

речі, а отже, зростають затрати. Суспільство змушене більше платити за 

загальний випуск товарів, що породжує інфляцію.  Л. Ларуш називає 

лихварство раковою  пухлиною, яка швидко розвивається і висмоктує все  

більший процент грошових прибутків. Стагфляція у Л. Ларуша – це застій 

виробництва, поєднаний з інфляцією, а сам термін “стагфляція” придумали 
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“жартівники” монетаристської орієнтації. Для боротьби з інфляцією 

американський вчений пропонує: 1) стимулювати швидкий технологічний 

прогрес при зростаючому виробництві фізичних товарів; 2) дозволити 

зростаючій грошовій масі перетікати лише у позики для певних категорій 

інвестицій, в першу чергу – для розвитку інновацій; 3) обкладати податком 

прибуток лихварства і пов’язані з ним статті безповоротних втрат накладних 

витрат аж  до повного припинення подібної діяльності. 

Будь-який фізичний продукт, наголошує Л. Ларуш, є відображенням 

соціального розподілу праці у суспільстві. Діяльність кожної людини в 

суспільстві має обчислювальне, універсальне значення. Л. Ларуш наводить 

приклад  ремонтних робіт автомобільногомеханіка. Ця робота приносить 

суспільству економічну вигоду у відповідності з відносною корисністю 

пасажирів, які користуються автомобілем. Якщо автомобіль експлуатується 

сутенером, або багатим чиновником, що має прибутки від фінансового 

лихварства та земельної ренти, то праця механіка має негативну вартість. 

Аналогічно, ті домогосподарства, що живуть на прибутки від лихварства, 

проституції, тощо примножують негативну вартість. Таким чином, лихварі, 

кримінальники, гравці, наркоманія є негативним навантаженням насуспільство, 

бо мають негативну цінність як особистості. Л. Ларуш стверджує, що кожна 

людина є особистістю всесвітнього значення у хорошому абопоганому 

розумінні.   

Рушійною силою економіки Л. Ларуш, вважає використання науки. На 

думку вченого 5% усієї робочої сили повинні бути зайняті в науково-дослідній 

роботі. Фінансова політика повинна бути спрямована на позитивні 

демографічні зрушення, зокрема, вдосконалення освітньої системи, створення 

нових  бібліотек, музеїв, розвиток тих сторін культурного життя, які 

узгоджуються із класичною програмою загальної освіти. Держава має 

заохочувати високий рівень експорту засобів виробництва у країни, що 

розвиваються, а у власній країні невпинно підвищувати темпи оновлення 

основних фондів у виробництві. 
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Л. Ларуш відомий своєю програмою економічного відновлення 

національної економіки США, зокрема, концепцією грошової реформи. Він 

виступає за поглиблення економічної співпраці між країнами, гостро 

критикуючи Бреттон-Вудську систему, що довела до “рабського становища” 

країни, що розвиваються, та спричинила поглиблення економічної кризи на 

Заході. Л. Ларуш, активно займається проблемами країн Східної Європи.   

Осередком ідей фізичної економіки у Західній Європі вважається 

Міжнародний Шіллерівський інститут, заснований Х. Цепп, дружиною Ларуша, 

журналісткою і громадським діячем. Провідними вченими Шіллерівського 

інституту, учнями Л. Ларуша вважаються Дж. Тенненбаум, К.-М. Фітт та ін. 

Дж. Теннебаум, науковий консультант Міжнародного Шіллерівського  

інституту із Вісбадена, акцентуючи увагу на сучасних глобальних проблемах 

світової економіки у якій панує ідеологія монетаризму, представлена англо-

американською фінансовою олігархією, МВФ, Римським клубом та ін., 

наголошує, що номінальна величина фінансових показників (акції, цінні 

папери, фючерси, позики і т.п.) піднімалась як гіпербола у безкінечність, в той 

час як (за винятком Китаю та деяких інших азійських країн) фізична, 

матеріальна сфера світової економіки перебувала у стані стагнації і все більше 

зменшувалась. Одночасні спалахи нових хвороб та епідемій свідчили про те, як 

біосфера починає реагувати на виродження людської економіки. 

Дж. Тенненбаум стверджує, що на протязі двох десятиліть повинна бути 

оновлена та модернізована через крупномасштабні інфраструктурні проекти з 

використанням новітніх технологій фізична основа світової економіки, в першу 

чергу, усі енергетичні, транспортні, водні та комунікаційні системи. Ці проекти 

мають бути профінансованіурядами національних держав через створення 

державних кредитних ліній за моделлю Ґамільтонівських національних банків. 

В галузі геоекономіки Дж. Тенненбаум виступає за створення мережі 

інфраструктурних коридорів між Європою і Азією, Північчю і Півднем, 

Заходом і Сходом із застосуванням найновіших технологій. Саме такі 
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інфраструктурні коридори являтимуть собою “кровоносні судини і нервову  

систему” світової економіки ХХІ ст. 

Особливий інтерес викликає ідея «Синьої Економіки», висунута членом 

Римського клубу із тридцятирічним стажем, бельгійцем, якого Б. Гаврилишин 

величає «громадянином світу», Ґ. Паулі. Серед відгуків фахівців є й такі, які 

трактують Синю Економіку Біблією економіки кращого світу, адже вона 

надихає до системного підходу, котрий панує в природі. Природа має відповіді 

на всі питання, а тому цивілізація (якщо вона хоче вижити) має наслідувати 

природу. «Природа пропонує системи, які ідеально підходять для тривалого 

використання, – наголошує Е. Макконнелл Франклін. –  Модель перенесення 

енергії та поживних речовин з одного царства природи в інше пропонує нам 

парадигму, яка дозволяє побачити наше місце в природній збалансованості». 

Ґ. Паулі обґрунтовує висхідну тезу про те, що природа завжди демонструє 

«справжню економіку і справжню стабільність»[406, с. 14]; «…кожен 

біологічний вид навчився раціонально використовувати і зберігати енергію… 

Кожна адаптація переконливо демонструє, що… вид може розвивати способи 

досягнення максимальної ефективності використання енергії. Енергія ніколи не 

є метою сама по собі, вона є засобом для досягнення мети… Екосистема 

генерує енергію набагато ефективніше, ніж вироблені нами підходи» [406, с. 

167]. Ґ. Паулі наголошує, що принципи економіки є принципами громади, а 

оскільки принципи громади є принципами екосистем [406, с. 264], то 

«продуктивні галузі Синьої Економіки… ґрунтуються на знаннях про те, як 

природа використовує закони фізики та біохімії для формування цілісних, 

гармонійно функціонуючих каскадних систем» [406, с. 11]. Ґ. Паулі стверджує, 

що в природі будь-які відходи – це «завжди корисна речовина, матеріал або 

джерело енергії для інших» [406, с. 8], тому першим кроком переходу до 

Синьої Економіки має стати пошук шляхів перетворення відходів виробництва 

і споживання на «корисні речі», які вироблятимуть, а не поглинатимуть 

енергію. Каскадування поживних речовин та енергії, надумку Ґ. Паулі, – це 

природний спосіб перетворення «дефіциту в достаток» [406, с. 15], коли 
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відходи одного виду стають продуктами живлення для іншого. Прихильники 

Синьої Економіки запропонували таку структуру економічної системи, коли 

витрати виробництва у вигляді відходів однієї галузі (їх ще іноді економісти 

називають витратами переливу) стають ресурсами виробництва для іншої, 

внаслідок чого досягатиметься замкнутий цикл сталого розвитку із 

мінімальним тиском економіки на природне довкілля. Ґ. Паулі пише, що 

збалансованість можлива лише тоді, коли система виключає поняття відходів і 

виникає каскад поживних речовин та енергії – так, як  це відбувається у 

природі» [406, с. ххvіі]. Техногенні інновації мають обов’язково передбачати 

«каскадування поживних речовин, матерії та енергії для ефективного 

генерування більших доходів, досягнення більшої зайнятості та соціального 

капіталу в порівнянні з тими, що отримуються в результаті ведення основного 

бізнесу, наслідуючи принципи функціонування екосистем, де відходи одного 

біологічного виду стають поживними речовинами для іншого [406, с. 276]. 

Ґ. Паулі наводить приклад таких інноваційних технологій, які були запозичені у 

природи, зокрема: вихрова технологія для очищення води; збір води з повітря; 

вогнезахисні матеріали, отримані з харчових кондицій; шовк, що замінює сталь; 

будівельні матеріали із СО2; біоелектричні системи; очищення повітря 

рослинами; виробництво пластиків з харчових відходів; фотоелементи, які  

реагують  на  колір;  нагрівання  та  охолодження  за  прикладом  термітів; 

викопні метали як бактерії; відновлення родючості ґрунтів за допомогою 

відходів життєдіяльності тутового шовкопряда тощо [406, с. 242].  

 Ґ. Паулі наголошує, що панівна протягом більш ніж двохсот років 

економічна модель, пропонуючи цілі і засоби безмежного матеріального 

збагачення, призвела до того, що «світовий попит виріс за межі можливостей 

Землі» [406, с. 6] виробляти все більше енергії для задоволення всезростаючих 

потреб (чи, як казав Махатма Ганді, – всезростаючої жадібності):«Якщо ми не 

змінимо наші звички, то нам знадобиться ще одна додаткова Земля, яка зможе 

витримати сформований нами рівень виробництва та споживання… Наша 

економіка перебуває в напруженні, тому що матеріальний світ спирається на 
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матеріальні ресурси, яких у нас нема, проте є відходи, які ми не знаємо куди 

подіти» [406, с. 7]. Сума, яку витрачають щорічно на утилізацію відходів, є 

більшою за дефіцит, передбачений європейськими урядами для підтримки  

банків під час кризи, тому відходи повинні не поглинати, а виробляти енергію. 

Реально існуючу світову економічну систему та економічні теорії, які 

ідейно виправдовують цю систему, Ґ. Паулі визначає терміном «Червона 

Економіка». Основним недоліком такої системи організації господарювання є 

ігнорування наслідків економічної діяльності. Ціннісна установка на 

«нереальне споживацтво» суціль переобтяжує економіку борговими 

залежностями. Апеляція економістів-теоретиків до збільшення споживання або 

такого ж радикального «затягування пасків» у період фінансових криз – це 

«стереотип сліпої  логіки», що має на меті «переливати активи всього світу в 

еліту «Банкономи», касту світових лихварів. Позичати у природи, а борги 

залишати нащадкам – це збанкрутіла стратегія Червоної Економіки, яка не 

може пробити стелю енерговидобутку у Великому Енергетичному Ланцюзі, 

будучи усвоїх принципах марнотратною. Ґ. Паулі пише: «Ненаситні масштабні 

економічні моделі наполегливо шукають все нижчі витрати на кожну додаткову 

одиницю, що виробляється, не беручи до уваги всі небажані наслідки» [406, с. 

хххіх]. Тому інновації та, відповідно, їхні автори-техномеритократи, які 

заохочують споживацтво, а не долають стелю енергозалежності, у Великих 

Перегонах за Сингулярністю насправді наближують сутінки Ночі. 

Модель «Зеленої Економіки», на думку Ґ. Паулі, «не виходить за рамки 

простого збереження». Економічна діяльність, яка б не порушувала досягнутого 

балансу екосистем, може бути прийнятною у періоди економічного зростання, 

але не спаду, депресії, бо тоді годі знайти інвестиції в довкілля. Тому Зелена 

Економіка хоч і «доброзичлива», але відносно «життєздатна». Фундаментальна 

перевага Синьої Економіки в тому, що вона не лише домагається (переважно 

правовими та адміністративними методами) збалансованості екосистем в межах 

їх простого збереження, а займається регенерацією, тобто «забезпечує такий 

еволюційний шлях екосистем, що всі можуть отримати вигоду з невичерпного 
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джерела природи в творчості, адаптації й достатку» [406, с. ххх]. Тому метою 

Синьої Економіки є «створення кращого світу для всіх, а не лише великий 

рахунок у банку для кількох людей» [406, с. хххі]. Ґ. Паулі здійснює 

порівняльний аналіз основних принципів функціонування та якісної 

характеристики «Синьої» та «Червоної» економічних систем: 

Таблиця 5.4. 

Порівняння принципів організації та функціонування економічних 

систем «Синього» та «Червоного» типів 
Синя  Економіка Червона  Економіка 

Кожний  учасник  має  робоче  місце  і  працює  з  
максимальною  віддачею 

Безробіття  є  частиною  системи 

Тисячі  малих  учасників;  багато  можливостей  
для  активного  розвитку 

Влада  зосереджена  в  руках  декількох  
учасників  процесу.  Як  правило,  наявність  
гігантських  міжнародних  (транснаціональних)  
корпорацій 

Безвідходне  виробництво:  відбувається  
каскадування  поживних  речовин  та  енергії 

Використовується  незначна  частина  ресурсів,  
решта  йде  у  відходи,  які  складуються  на  
звалищах  та  забруднюють  довкілля 

Передбачувана  фізика  є  першим  джерелом  
енергії 

Невідновлювані  викопні  види  палива  є  
основним  джерелом  енергії,  що  призводить  до  
змін  клімату 

Варіантність  різноманіття Стандартний  і  передбачуваний  вихід  продукції 
Задоволення  основних  потреб  кожного Значна  кількість  населення  не  має  засобів  до 

існування,  навіть  якщо  деяка  частина  живе  в  
багатстві 

Майже всі  моделі  є  нелінійними   Всі  розрахунки – прямолінійні  
Усі  матеріали  мають  здатність  до  розкладання Ковалентний  молекулярний  зв'язок  створює  

сполуки,  які  не  піддаються  біологічному  
розкладанню 

Все  взаємопов’язано,  розвинений  симбіоз  Все  є  самостійним.  Синергія – не  схвалюється  
(за  винятком  сфери  фінансів) 

Одна  ініціатива  створює  численні  вигоди  для  
декількох  партнерів 

Один  проект  прирівнюється  одному  
грошовому  потоку,  який  доступний  лише  
засновнику/співзасновникам 

Ризики  розподілені Ризик  перешкоджає  впровадженню  інновацій 
Переробка  речовин  та  енергії – максимальна;  
оподаткування  відсутнє 

Оподаткування  розподілених  по  групах  
матеріальних  благ 

Оптимізація  системи Максимізація  одного  критичного  фактора  
успіху 

Економія  заснована  на  дотриманні  певних  меж Економія  досягається  завдяки  масштабності 
Джерело:  [406, с. 252].            

 

Ґ. Паулі наводить приклади практичного застосування сотні інновацій, 

«на винайдення яких надихнула природа» [406, с. 65] і впровадження яких у 

найближче десятиліття створить сто мільйонів робочих місць. Ці інновації 
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«запозичені у природних екосистем, що створюють каскади матеріалів, 

поживних речовин та енергії в нескінченних циклах, підкріплюючись сильною 

гравітаційною та сонячною енергією» [406, с. 276]. Фактором конкурентних 

переваг таких технологій виступатиме доступність та низька вартість ресурсів 

щоб виробляти у достатній кількості «найнеобхідніше і бажане» [406, с. 276]. Ґ. 

Паулі пише: «Якщо ми будемо функціонувати так, як природні системи, то 

цілком зможемо створити більше робочих місць, підвищивши продуктивність 

та вдосконаливши ресурсоефективність. Ми ж ніколи не чуємо про безробітні 

дерева, рибу чи гриби! 

Як же ми можемо досягти достатку як суспільство? Як можна постійно 

отримувати відновлювані джерела для продуктів харчування, житла, 

життєдіяльності та благополуччя? Відтворюючи вдалі методи, знайдені в 

природних екосистемах, ми зможемо обирати моделі з великими можливостями 

каскадування – мети планетарного та видового управління. Ось де справжня 

економіка. Оскільки ми починаємо підхоплювати цю парадигму, імідж Синьої 

Економіки піднімається, як фенікс із попелу економічної нестабільності, беручи 

силу та натхнення у природи» [406, с. 28]. 

Ідеї Ю. Канигіна займають особливе місце у структурі фізико-

економічного вчення, де одним із ключових понять виступає синтелектика – 

макроскопічна теорія творчості, що вивчає міжособистісні інтелектуальні 

зв’язки і механізми виробництва колективного знання [239, с. 95]. Ю. Канигін, з 

одного боку, самого себе трактує як послідовника вчення М. Руденка, проте з 

іншого – зміст його ідей ближчий до ларушівської течії фізичної економії. 

Тобто, Ю. Канигін – це своєрідний «міст» між двома школами, проте з власною 

інтерпретацією економічних процесів і явищ. Так, зокрема, він стверджує, що 

фізична економія зосереджує увагу на енергії історичного прогресу, досліджує 

її джерело і механізм дії [239, с. 228]; натомість політична економія не пояснює 

енергетичне першоджерело прогресу і приросту суспільного багатства. Якщо ж 

предтечами фізичної економії вважати французьких фізіократів ХVІІІ ст., які 

розглядали суспільне відтворення у часовому діапазоні одного року, тому, на 
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думку П. Розанвалона, ідея «природного порядку», що дає «ілюзію життя поза 

часом і конвульсіями історії… завершує історію, як пізніше це зробить 

комунізм Маркса» [440, с. 58]. Тобто, Ф. Кене – основоположник 

антиісторичного методу в економічній науці. У неохідності використання 

історичного методу у фізичній економії виявляє себе науковий підхід Ю. 

Канигіна. 

Ідею С. Подолинського про суб’єкта робочої сили як термодинамічну 

машину, Ю. Канигін доповнює визначенням людини як інфодинамічної 

машини. Він  пише, що людина виділяє енергію на виробництво семантичної 

інформації і отримані таким чином знання вивільняють і вводять у цільове 

русло безмежну енергію, приховану у природному довкіллі [239, с. 63]. Людина 

здійснює не лише енергетичний, а енергоінформаційний обмін у режимі 

циклічної динаміки: «енергія → інформація → енергія». Первинні енергетичні 

витрати на розвиток інформаційної сфери на початку циклу завершуються 

збільшенням енергетичного потенціалу економічної системи суспільства. 

Модулем фазових трансформацій, що дає приріст енергетичного потенціалу, 

Ю. Канигін визначає інформацію. Тому, на його думку, фізичну економію 

доцільніше називати інформаційно-фізичною економією [239, с. 64]. Волю і 

енергію людини, спрямовану на виробництво знань, Ю. Канигін вважає 

першоджерелом прогресу та історичного розвитку. Він зауважує, що і 

С. Подолинський, і В. Вернадський, і М. Руденко розглядали людину як 

індивідуального суб’єкта господарювання, котрий взаємодіє із біосферою, 

сприяючи збільшенню енергетичного бюджету планети у злаках, у той час як 

інфодинамічною машиною, що виконує вказану функцію, виступає соціум, а не 

індивід-атом. Інтелект, як рушій історичного прогресу, має соціальну природу, 

тому треба розвивати «аспект соборної особистості» [239, с. 66]. Соціальний 

інтелект Ю. Канигін трактує як організовану систему з позитивним або 

негативним синергетичним ефектом, що вмонтована у соціальний організм. 

Інтелектуалізація суспільства пов’язана не з кількісним приростом знань, а з 

поглибленим розумінням природи соціальної ентропії, під якою розуміється 
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внутрішня невпорядкованість соціальних систем, невідповідність їх структур 

мозковим структурам людини [239, с. 67]. Соціоенропія «викривлює 

соціальний простір, недовикористовуючи знання» [239, с. 222]. Ю. Канигін 

визначає інтелектуалізацію суспільства як цілеспрямований процес, 

зорієнтований на  радикальне розширення масштабів та вдосконалення 

семантичної інформації, підвищення творчих можливостей соціальних систем 

всіх видів і рівнів, створення соціальних та технологічних передумов для 

найефективнішого використання інтелекту кожної особистості та посилення 

сукупного інтелекту, а також насичення усіх сфер суспільного життя і 

передусім управління, науки, освіти, медицини, охорони довкілля системами 

штучного інтелекту та підвищення їх віддачі з метою максимальної мобілізації 

сил природи при збереженні екологічної рівноваги, а також трансформацію 

суспільної системи у якісно новий стан щодо вимог сучасної та майбутньої 

цивілізації [239, с. 184]. 

На думку Ю. Канигіна синтелектика – наука про принципи колективної 

когнітивної діяльності – має стати визначальною складовою фізичної економії. 

Під цим кутом зору фізична економія має виступати як наука про розвиток 

продуктивних сил суспільства на основі енергоінформаційного обміну [239, 

с. 39]. Фізичну економію Ю. Канигін визначає як науку про організацію та 

управління енергією та матеріальними носіями, енергією інформаційної сфери 

суспільства для технологічного застосування її результатів у використанні сил 

природи [239, с. 47]. Тому фізична економія – це наука про колективний 

інтелект, що програмує діяльність соціально-технологічних систем, котрі 

здійснюють енергоінформаційний обмін зприродою для виробництва і 

нагромадження суспільного багатства як основи історичного прогресу [239, 

с. 86]. На думку Ю. Канигіна фізична економія, яка ґрунтується на 

негентропійно-інформаційному підході доцільності використання технологій 

для економічного розвитку, має відповідати на запитання не «чому?», а «для 

чого?». Когнітологія фізичної економії має обґрунтовувати принципи 

вивільнення енергії систем і таке її використання, котре б призводило до 
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зниження соціальної ентропії [239, с. 73]. Тому складовою синтелектики 

фізичної економії має бути соціально-економічна діагностика на основі 

інформаційного менеджменту, що зводиться до визначення ентропії систем – їх 

деформацій, відхилень від еталонного стану внаслідок недовикористання 

інформаційних ресурсів [239, с. 189]. Як інфодинамічна система, когнітивістика 

фізичної економії покликана забезпечувати фазові переходи інтелектуального 

потенціалу суспільства у когнітивний рушій розвитку соціально-економічних 

систем [239, с. 197]. Фізична економія під цим кутом зору – це метанаука, 

вибудувана на метафізичному фундаменті [239, с. 200].  

Вчення М. Руденка виглядає оригінальним і революційним; воно 

незвичне і довершено систематизоване синтезом фізики і метафізики. 

М. Руденко у методі свого дослідження поєднав «гностичну алгебру духу» із 

сучасною наукою з метою відшукати «цеглинку світу» – Субстанцію-Монаду, 

яка є об’єктивною реальністю, останньою межею простору, власне матерією як 

Суб’єктом Пізнання і Суб’єктом Творення, наділеним Органом Синтезу – 

джерелом і середовищем кожного індивідуального буття. М. Руденко поставив 

перед собою надскладне завдання: «створити цільну картину Буття: від 

людського суспільства через Сонце до Світової Монади» [448, с. 34]. Монада – 

це одночасно і субстанційна одиниця Буття і Єдине. Вакуум, міжзоряний 

простір – це не порожнеча, а матерія, згущення чи розрідження якої дає початок 

сфер і народження Монад [448, с. 64]. Матерія – це поле. Поле, згущене у свою 

глибину, утворює речовину – форму свого існування, «як лід є формою 

існування води» [448, с. 72]. Доля речовинного світу, стверджує М. Руденко, – 

бути втіленими образами-ідеями [448, с. 73]. Видимий нами світ – це не 

об’єктивна реальність, а голографія уявних образів, корпускули Світлових 

променів, стиснуті силою гравітації. У Всесвіті діють дві сили – відцентрова і 

доцентрова, гравітаційна. Перша – це Сила Монади, Світло, що породжує 

життя. Друга – це Сила Моносу, гравітація, сила стискання, пов’язана з 

гальмуванням руху та розсіюванням енергії – Темрява. Життя – це процес 

фотосинтезу, корпускуляція світла у кванті простору. Мертвий моноліт 
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бездіяльної матерії вселенського простору життя розсовує зсередини Силою 

Світової Монади, виборюючи для себе частину простору, щоб внутрішні 

непроявлені віртуальні частки-ейдоси були творчо втіленими у буття. Квант 

простору – це мікроскопічна глибина, де міститься найменша у світі Монада; це 

остання межа, де можлива якась фізична дія. Монада є світловим носієм Духу. 

Променем світла Дух несе ідею Буття у межах радіусу Світової Монади. 

Внаслідок тиснення напружених тканин Світового простору на Монаду 

виникає маса. Енергія з’являється як добуток сили Монади на її радіус. 

Світовий простір стискує світло в межах кванта простору, перетворюючи фотон 

на корпускулу – сферу.  

Кожна Монада – це космічна сфера, своєрідний екран, на якому фантазія 

Світла створює образи життя відповідно до міри густини можливостей 

проявлення у середовищі. «Монада володіє здатністю створювати образи лише 

тому, що існують перепади в густині середовища, – пише М. Руденко, – Світло 

дає обсяг, дає органи відчуттів, дає мислення й рух. Його голографію ми 

називаємо життям» [448, с. 113]. Таким чином, рецептори відчуттів суб’єкта 

пізнання налаштовані на той план, що властивий сфері. Усе інше для свідомості 

суб’єкта пізнання видається неіснуючим і осягається лише мисленням – 

інтелігібельно. 

М. Руденко писав: 

Весь  простір  виткано  із  нот  і  звуків.                                                                

Вони – це  люди  й  ангели.  Вони –                                                                        

Слова,  що  стануть  душами  онуків.                                                                         

Сонця,  в  яких  живуть  твої  сини. 

 

Ти – цілий  Всесвіт.  Ти – живе  проміння,                                                                        

Бо  тільки  світло  тілом  є  твоїм.                                                                        

Звикай  до  вічності.  Надбай  уміння                                                                         

В  безмежності  впізнати  справжній  дім [448, с. 201]. 



375 
 

Монадою також є Земля і кожна людина на планеті. Біосфера – це сцена 

гри Світла і Духу, передусім – світла Сонця. Ноосфера – це сцена зустрічі 

свідомості людини із світловим променем Світової Монади, аби, пройшовши 

крізь орган синтезу – людське серце – ейдос примножив буття через 

посередництво творчої праці людини. Світловий промінь Сонця несе програму 

Буття кожної істоти і кожної речі на Землі. 

Нагадуємо, що сенс суспільно-економічного розвитку полягає у 

збільшенні видобутку енергії на основі інноваційних технологій. М. Руденко 

наголошує, що гравітаційний потенціал зменшується від центру Монади до 

периферії. Рух у зворотному напрямку супроводжується згущенням поля, 

внаслідок чого Монада обростає енергією. При наближенні до її центру 

гравітаційний потенціал зростає, а отже кожен рух послідовно обростає 

енергією і масою із сфери в сферу. Лише сфери, а не тіла, стверджує М. 

Руденко, є носіями енергії, яку отримують від Світової Монади. Ця енергія, що 

діє у Всесвіті, інтегрується у Монаді, яка виступає спільним енергетичним 

резервуаром буття кожної системи, окрім квазарів, які летять майже із 

швидкістю світла. Така енергетична структура зумовлює «природний 

колективізм Монад», які «стають тілом або системою тіл. Так легше 

протистояти жорстокій Силі Темряви, яка з кількісного боку дорівнює Силі 

Моносу» [448, с. 111]. М. Руденко пише, що у собі Монада є безструктурний 

Суб’єкт, власне Субстанція, у якій потенційно панує швидкість світла. 

Структура ж народжується від вібрацій Монади у вигляді сфер. У межах самої 

Монади здатні рухатися не кванти, електрони чи атоми, а лише думки, слова, 

ідеї. Живий у летючому промені Дух є уявним безтілесним образом, якому 

необхідна речовинна форма актуалізації із визначеною системою рецепторів 

об’єктивізації та опредметнення довкілля, себе, і вже тоді – реалізація свого 

призначення – втілення цінності у бутті та його примноження через живу 

творчість, тобто, власне розвиток. 

Отож, на думку М. Руденка, у природі існує матерія як субстанція і 

речовина як форма, де форма – це образ, витканий із законсервованого світла, 
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доступний і видимий для людини. А речовина – це голографія природи, 

система образів, які завдяки рецепторам відбиваються у свідомості. «Ми є 

Світлом, Яке Відчуває, – пише М. Руденко, – Відчуття накопичують досвід, 

досвід розвиває думку» [449, с. 25]. Речовина біосфери – це розмаїття світлових 

образів, які виникли з фотосинтезу [449, с. 29], тому «родоначальником життя 

на Землі є рослина» [449, с. 56]. Сонце через фотосинтез щорічно виробляє на 

планеті 450 мільярдів тонн живої речовини, по 128 тонн на кожну земну 

людину [449, с. 40]. 128 тонн – це дані, які використав М. Руденко станом на 

1974 р. коли писав «Енергію Прогресу».  

Процес земного життя – це подолання гравітації шляхом витрат енергії, 

отриманої від Сонця, а єдині «земні антени» [449, с. 53], які ловлять і 

зберігають цю енергію – рослини. Уся техносфера, створена цивілізацією, 

призначена для «боротьби з косністю світового тяжіння» [449, с. 53]. У 

боротьбі проти ентропії людство використовує три види сонячної енергії: 1) 

енергію вугілля, нафти і газу; 2) енергію гумусного шару; 3) нову енергію, що 

прибуває від Сонця [449, с. 57]. Енергія корисних копалин є вичерпним 

джерелом технічної енергії промисловості. Другий вид енергії забезпечує 

відтворення біосфери, але сам залежить від третього – основного виду. Тому 

виснаження гумусних ґрунтів – це малтузіанський реквієм цивілізації. Сонячна 

ж енергія щорічно прибуває у злаках нових врожаїв. Ланка економічної 

системи, яка сонячну енергію, акумульовану у злаках, перетворює у життєву 

спроможність антропосфери, визначається як сільське господарство. С. 

Подолинський писав, що кожна теплова одиниця, витрачена у вигляді праці на 

вирощування пшениці, виробляє надлишок нагромадження сонячного тепла 

[415, с. 229]. І цей надлишок продукує лише землеробство – діяльність витрат 

механічної роботи людини, безпосередньо спрямованої на збільшення 

збереження рослинами сонячної енергії [449, с. 259]. Тому «землеробство є 

найліпший представник корисної праці, тобто роботи, що збільшує збереження 

сонячної енергії на земній поверхні» [449, с. 236]. 
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Три види сонячної енергії в економіці діють як чотири види виробничої 

енергії:  

1) абсолютна виробнича енергія;  

2) відносна виробнича енергія;  

3) виробнича енергія, що убуває; 4) енергія прогресу.  

До абсолютної виробничої енергії М. Руденко відносить енергію 

біосфери, «усе, що живить життя, підтримує в людині спроможність до праці та 

розумової діяльності» [449, с. 293]. Аболютна виробнича енергія – це енергія 

фотосинтезу, сонячна енергія, що перетворюється у живу речовину. Саме вона 

є «енергією самого життя», яку «виробляє дощовий черв’як», перепускаючи 

крізь себе ґрунт і нарощуючи тим природну родючість [449, с. 194]. Відносна 

виробнича енергія – це техногенна, що використовується у промисловості. Її 

Ф. Кене називав безплідною. Відносну виробничу енергію люди навчилися 

виробляти з допомогою електростанцій, проте перетворювати відносну 

виробничу енергію в абсолютну, – переконаний М. Руденко, – не вміють і 

ніколи не навчаться. Відносна енергія промислового виробництва ґрунтується 

на убуваючій виробничій енергії вугілля, нафти і газу. Убуваюча виробнича 

енергія – це органічна речовина, якою харчуються бактерії, перетворюючись у 

чистий харчовий білок. Тому М. Руденко прирівнює цей вид енергії до 

абсолютної. 

«Хліб приходить з Космосу, – пише М. Руденко, – треба тільки 

навчитися його брати. Приходить у будь-якій кількості, бо можливості злаків 

практично невичерпні. А чи можна отримувати з Космосу нафту, газ, золото, 

алмази? Ось чому той, хто вимушений купувати хліб, неухильно посувається до 

зубожіння» [449, с. 295]. Різновидом абсолютної виробничої енергії, яка в 

економіці постає капіталом – фізичним аналогом абсолютної додаткової 

вартості – М. Руденко називає енергією прогресу.  

Суть предмета політичної економії становить дискурс про субстанцію 

додаткової вартості: у рікардіанців-марксистів – це трудова теорія вартості, у 

класиків – теорія витрат виробництва, у маржиналістів – суб’єктивна оцінка у 
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граничних вимірах – спадної граничної корисності та зростаючих граничних 

витрат. У каталаксії взагалі вартість виробництва зводиться до ринкової ціни. У 

М. Руденка викликала сумнів марксистська інтерпретація субстанції додаткової 

вартості якм’язової сили фабричного пролетаря, неоплаченої капіталістом у 

додатковий робочий час. А що б привласнював у формі прибутку капіталіст, 

якби робітник не поснідав, не пообідав, не повечеряв день, другий, третій? Д. 

Рікардо і Т. Малтус це відчували та інтуїтивно прив’язували розмір зарплати 

робітника у промисловості до вартості хліба, що продукується у сільському 

господарстві. Але вони зробили геть інші висновки, поділивши суспільство на 

ворожі табори і спровокували інтерпретацію політичної економії як «похмурої 

науки», згідно із висновками якої невідворотно наростаючі класові антагонізми 

виробничих відносин завершаться крахом цивілізації під назвою капіталізм. 

Фізична економія – це теж вчення про субстанцію додаткової вартості. 

«Ми усвідомлюємо, – пише М. Руденко, – що вартість – це, зрештою, енергія. 

Але яка саме енергія? Звідки вона з’являється – тільки з нашої праці, чи її 

джерела в самій природі?... додаткова вартість у глобальному масштабі – це 

загальнолюдський приріст енергії», а субстанцією вартості є «космічне світло, 

що створило життя на Землі» [449, с. 40]. «Рух вартості – це рух сонячної 

енергії у венах суспільного організму… Гроші – суспільний еквівалент 

субстанції» [449, с. 42]. «Гроші – тільки знаки, тільки одиниці виміру, які 

вказують, скільки у даному пункті в дану хвилину протекло сонячної енергії, 

втіленої в товар» [449, с. 97]. Додаткова вартість – це додаток сонячної енергії 

від нового врожаю [449, с. 102]. Саморух і саморозвиток додаткової вартості як 

процесу самої природи М. Руденко визначав як капітал [449, с. 41]. 

Додаткова вартість буває абсолютна і відносна. Друга є формою 

нагромадження першої. Вона здобувається експлуатацією корисних копалин, 

що використовуються у промисловості. Перша не тільки не виснажується, а 

навпаки – збільшується, бо є «творчим процесом Сонця і променевої субстанції 

Всесвіту» [449, с. 77]. М. Руденко констатує: «Під енергією прогресу слід 

розуміти абсолютну додаткову вартість – тобто біологічну енергію, яку 
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щорічно виробляє хліборобство» [449, с. 100]. Далі – висновок: «Вартість усіх 

товарів визначається вартістю зерна. По суті ми носимо у гаманцях мішки із 

зерном. А не помічаємо цього тільки тому, що навчилися виробляти їх 

товарний еквівалент у вигляді грошових знаків… Всі ціноутворювальні органи 

містяться на Сонці»[449, с. 298]. За законом збереження і перетворення енергії 

родючість землі (абсолютна суспільна енергія) переливається в енергію 

промислових підприємств (відносну суспільну енергію). Тому промисловість 

виробляє відносну додаткову вартість – облікову, фінансову, бухгалтерську 

[449, с. 286].  

Отож, фізична економія з’ясовує, що джерелом «добробуту націй» (за 

А. Смітом) є енергія прогресу. Але як вона розподіляється між основними 

класами суспільства (за Д. Рікардо)? Для цього М. Руденко «осучаснює» 

«Економічну таблицю» Ф. Кене. У «європейського Конфуція» економічна 

система представлена трьома секторами, які зумовлюють класову структуру 

суспільства:  

1) хліборобство;  

2) промисловість;  

3) держава (у Ф. Кене – король, церква, землевласники, тобто при 

феодалізмі – це держава).  

У «Метафізичній поемі» М. Руденко писав: 

Тим часом я спинивсь на розрахунку: 

Продукт сукупний має п ять частин. 

За логікою шикувались струнко: 

Ісус Христос...і п ять Його хлібин. 

 

Адже ж не золото в основі – злаки! 

Зерно й солома, їжа для людей 

Та для тварин... 

З явилися ознаки 

Порушення усталених ідей. 
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Ознаки катастрофи. 

Помирала система ціла. 

Йшов над нею суд. 

Я розумів: звичайно, що до рала 

І до землі додати треба труд. 

 

Проте леміш, чепіга та підкова 

Не родять хліба. 

Суть у землі, воді... 

Отож заклята вартість додаткова –  

Насправді тіло Боже... 

Суспільні класи у фізіократів – це «сфери руху сонячної енергії в 

економіці, які виникли із запрограмованих можливостей біосфери, в надрах 

якої сформувалася земна людина» [449, с. 237]. Але насправді класів не три, а 

чотири: окрім землеробів, промисловців (буржуазії і пролетаріату), державних 

службовців існує ще один суспільний клас – діячі мистецтва, культури, науки, 

освіти, духовенство тощо. М. Руденко поділяє думку Ф. Кене про п’ять 

енергетичних одиниць суспільного продукту, де власне сама енергія прогресу 

становить три п’ятих (бо дві енергетичні одиниці ідуть на відтворення 

біосфери). Отож, три має бути поділено на чотири. Спосіб цього поділу 

визначає тип цивілізації та державності. 

П’ять продуктивних одиниць за законами природи, а не людських 

амбіцій, мають розподілятися наступним чином: 

1) щорічні видатки на хліборобство, які земля повертає, – 2; 

2) річний дохід – 2; 

3) чистий продукт – 1. 

Чистий продукт – це відсотки на первісні вклади, і це єдине, що не 

повинно споживатися протягом року. Сільське господарство має поглинати дві 

п’ятих річного продукту на відновлення родючості ґрунту. «Загалом, – пише М. 
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Руденко, – п’ять одиниць, які становлять річний продукт, не можуть бути нічим 

іншим, крім соломи й зерна: дві п’ятих енергії в соломі, три п’ятих у зерні» 

[449, с. 264]. Але якщо сільське господарство поглинатиме дві п’ятих 

сукупного продукту, то енергія прогресу продукуватися не буде, бо 

«акумулятор буде відключено від генератора» [449, с. 265]. Чистий продукт, 

енергія прогресу – це одна п’ята енергії у зерні, що залишається у сільському 

господарстві для можливості нового врожаю. Тобто, у сільському господарстві 

має залишатися три п’ятих суспільного продукту, а дві п’ятих енергії у зерні 

має бути розподілено між державою, промисловістю та інтелектуально-

культурним сектором суспільства. Якщо чистий продукт (одна п’ята 

енергетична одиниця у зерні) привласнюється державою, то енергія прогресу не 

продукується, добробут уможливлюється лише експлуатацією природних і 

людських ресурсів країни – це метафізичний ключ авторитаризму, «пасток 

бідності», «ресурсних проклять», «загадок капіталу» та інших форм 

соціентропії.  

Отже, три п’ятих енергії у зерні розподіляються: одна п’ята – фермерам, 

одна п’ята – у промисловість, одна п’ята – державі, науці і культурі (тобто, по 

0,5 енергетичної одиниці і чиновнику-бюрократу вкупі з народним депутатом 

(тобто власне державі), і вчителю, лікарю, художнику, вченому, поету – 

кожному, хто продукує Логос або забезпечує передумови цього 

нематеріального виробництва). Будь-яка форма добробуту – це відображення 

енергії, зосередженої у хлібі: «Тече сонячна кров – і всюди її стільки, скільки 

виробляє на Землі вогняне серце планетної системи» [449, с. 119]. Боротьба між 

державою і капіталом за додаткову вартість у формі п’ятої енергетичної 

одиниці – метафізична суть капіталістичної та постсоціалістичної експлуатації. 

Іноді капітал і держава для досягнення мети цього привласнення об’єднуються: 

якщо домінує держава – то це соціалізм, якщо приватний капітал використовує 

силу держави – то це постсоціалізм креольської еліти в умовах «залізного 

закону олігархії», як в Україні.  
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У формулі енергії прогресу М. Руденка, окрім пропорцій розподілу 

п’яти енергетичних одиниць між природою і економічними класами 

суспільства, у підсумку руху сонячної енергії суспільним організмом на виході 

з’являється Логос. М. Руденко у Логос включає «науку, літературу, 

журналістику, усі види мистецтва» [449, с. 361]. Економіка ж, як наука про 

продуктивні сили, не може бути наукою про закономірності матеріального 

виробництва, бо матерія – це суб’єкт, вона не виробляється людською працею. 

Виробляються лише форми: «на папері, чи з заліза – це виробництво ідей і 

тільки ідей. Тому ті й ті однаково не виробляють вартостей. Вони виробляють 

ідеї, речовинні образи в іншій формі, ніж ті, що їх надала в наше 

розпорядження сама природа. Матеріальні вартості виробляє тільки Світло-

Творець – тобто сама матерія як єдиний суб’єкт будь-якого виробництва. Окрім 

неї, виробництвом матеріальних вартостей ніхто не здатний займатися» [449, с. 

93]. Промисловість, на думку М. Руденка, – це тіло цивілізації, а наука і 

культура – її душа: «Тіло без душі – тільки автомат, а душа без тіла – тільки 

вакуум. Та й не буває вона без тіла: її тіло – Світло. Чи тут, чи в інших сферах – 

всюди світло, що стало одягом нашого духу» [449, с. 101]. Продуцентом Логосу 

є ті, хто поділяє з представниками влади одну енергетичну одиницю 

суспільного продукту. Машинне виробництво та комп’ютерні технології 

розширюють соціальну нішу такого типу людей – інтелектуалів та новаторів, 

які винаходять не лише «нові комбінації», а й обґрунтовують онтологічні сенси 

буття, підвищуючи загалом якість когнітивного потенціалу робочої сили 

нооекономіки ідеаційної культури. Застосувавши до формули енергії прогресу 

ідею Іншого канону про те, що замкнуті цикли виробництва у межах 

національної економічної системи кумулятивно збільшують добробут, 

отримаємо модифіковану формулу енергії прогресу (див. рис 5. 9). 

В. Шевчук наголошує, що світоглядна система М. Руденка, «вибудувана 

на природничих засадах і втілена в онтології, космології та економії» [450,       

с. 17], розглядає економічну науку як таку, що має досліджувати найперше 

«знаходження енергетичного джерела, що стоїть в основі земного і космічного 
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Життя» [450, с. 14]. Тому кожна економічна модель суспільства має бути 

«прив’язана» до вчення про Світобудову – у цьому суть фізичної економії та її 

цілковита відмінність і від класичної політичної економії, і від сучасних 

мейнстрімівських інтерпретацій економічних проблем світу, політикою цього ж 

мейнстріму і спричинених.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Джерело:  модифіковано на основі [449, с. 118].            
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Рис. 5.9. Модель економічного розвитку на основі синтезу Іншого 

канону та  формули енергії прогресу 
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Фізична економія несе фундаментальну ідею випереджувального 

розвитку економіки України у тому розумінні, що «впродовж тисячоліть цю 

землю було законсервовано для вирішального уроку в історії людства» [449, с. 

392]. М. Руденко трактує проблему дотацій сільському господарству у 

розвинених країнах як віддачу належного, віддачу тієї енергетичної одиниці, 

яку біосфера втратила через розвиток науково-технічного прогресу. Субсидії 

сільському господарству – це компенсація відсутності тієї органіки, яку раніше 

давала робоча худоба. На перший погляд, стимулювати сучасний фотосинтез 

коштом фотосинтезу минулих епох є стратегічним безумством, бо внаслідок 

експлуатації корисних копалин абсолютна додаткова вартість не продукується, 

лише відносна.Якщо при цьому економічна система вибудувана на 

екстрактивних інститутах патерна влади, то вона функціонує у режимах 

«ресурсних проклять» і «пасток бідності». 

Якщо інститути інклюзивні, то дотації у сільське господарство слід 

трактувати як авансований капітал суспільства у процес фотосинтезу, де 

виробництво абсолютної додаткової вартості передбачає такий розподіл 

енергетичних одиниць, який передбачено у формулі енергії прогресу. Тоді 

Логос у формулі на виході має мотивацію і затребуваність з боку усього 

суспільства, а не лише обмежений попит з боку «креолів», що зводиться до 

інвестування інноваційних технологій відтворення міцерного капіталу. 

Проблему світової нерівності М. Руденко вбачає у тому, що універсальним 

еталоном вартості вибрано не той товар: це має бути не золото, не долар, не 

євро і не будь-що із сфери абстрактності, косності і дискретності. М. Руденко 

пише: «Товаром усіх товарів є пшениця – це саме з неї та інших культурних 

злаків на земній кулі з’явилася вартість взагалі і навіть абсолютна додаткова 

вартість. Отож, еталоном вартості найдоцільніше зробити тонну або центнер 

пшениці» [449, с. 394].  

М. Руденко дуже влучно сформулював основну причину бідності у світі: 

«Багаті країни продовжують багатіти, а бідні все глибше занурюються у злидні. 

І так буде доти, доки в бідних державах не запанує розум. І треба сказати: це 
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найперше стосується України» [449, с. 394]. Тобто М. Руденко одним 

означником – розум – визначив суть усіх мейнстрімівських імлікацій 

«клінічних діагностик» ентропійних «пасток», «проклять» і «загадок» 

слаборозвинутих країн у сучасному економічно біполярному світі. Основною 

причиною бідності є відсутність не стільки інвестицій від усіляких «донорів», 

чи навіть недієвість інклюзивних інститутів, які створюють стимули і 

можливості для усіх, а не лише для обраних. Причиною є відсутність «розуму», 

тобто когнітаріату – пасіонарної частини інтелектуального потенціалу нації, 

здатного запропонувати і втілити альтернативний парадигмальний проект 

соціально-економічного розвитку. В Україні такий проект є – це фізична 

економія. Потрібен ще Логос – капітал духу і волі до нового життя в новому 

світі. 

 

5.3. Модель трансформації економічних систем за умов активізації 

культурного потенціалу 

М. Руденко писав: «Земна цивілізація підходить до свого завершального 

екзамену, а його підсумки значною мірою залежатимуть від того, як цей 

екзамен складе Україна» [449, с. 392]. Це пророчі слова людини, яка ціною 

неволі вистраждала право на Слово. У чому суть цього «іспиту» і до чого тут 

сучасна Україна? 

Можливість випереджувального розвитку економіки України на засадах 

фізичної економії тісно пов’язана із явищами «мімезису симулякрів» та 

«перевагами відсталості». Перше передбачає мавпування інституціоналізованих 

поведінкових патернів із вихолощеним аксіологічним сенсом, а друге 

ґрунтується на стратегії «зворотної інженерії». Ми вже побіжно торкалися 

проблеми генезису симулякрів – це природний ентропійний процес поступової 

втрати розуміння онтологічних сенсів буття у системах соціально-економічного 

відтворення внаслідок нагромадження адаптаційного досвіду запозичених 

відповідей на виклики середовища у соціальному просторі та історичному часі. 

Тобто, коли нове знання адаптації до умов мінливого соціального довкілля 
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заступає собою архетипові пласти екзистенції, успадковані кожним 

представником етносу внаслідок антропосукцесії, котра визначає алгоритм 

національного буття з моменту пасіонарного спалаху етногенезу аж до його 

меморіальної фази. У процесах соціокультурної динаміки симулякрія 

невідворотна. Вона, з одного боку, відображає закономірний процес 

утвердження «царства кількості» у завершальних фазах циклу, зокрема – в 

інерційній та обскураційній фазах, а з іншого – симулякрія являє собою 

необхідну передумову «Великого Повернення» – звернення до першоджерел 

історії для обґрунтування доцільності переінтерпретації онтологічних сенсів 

буття, щоб надати поведінковим патернам нових аксіологічних нарацій, 

атракцій, стимулів та мотивацій синергетико-атрактивного порядку. 

Симулякрія є необхідною передумовою соціокультурних біфуркацій 

економічних систем.  

Стратегія «зворотної інженерії» була поширена у ХХ ст. в епоху так 

званого колоніального імперіалізму та в постколоніальний період. Деякі країни 

Третього світу, у яких етнокультурна традиція вимагала наявності 

інтелектуальних кадрів у системі державного управління, змогли використати 

цей інтелектуальний потенціал для відтворення прогресивного взірця 

інноваційного виробництва провідної високорозвинутої країни-метрополії у 

вигляді вдосконаленої моделі власного національного виробництва, яка сама 

собою теж являла інновацію.  

Якщо симулякрія являє собою аксіологічний мімезис (точніше 

контраксіологічний), то «зворотна інженерія» – це технологічний мімезис. В 

індустріальну епоху стратегія «зворотної інженерії» працювала як контур 

посилювального зворотного зв’язку кумулятивних кіл збільшуваної 

прибутковості розвитку національної економічної системи. Найпоширеніший 

приклад – Японія ХХ ст. та сучасний Китай.  

Можливість «зворотної інженерії» випливає з умов «переваг 

відсталості» передусім тому, що країна може розпочати процес економічного 

зростання, використовуючи як власний «полюс зростання» досвід 
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найсучасніших науково-технічних досягнень найрозвиненіших країн. До 

набуття цієї можливості ведуть два політичні кроки: формування дієвих 

інклюзивних інститутів та ґрунтовні інвестиції в інтелектуальний капітал, 

передусім, у якісну освіту. Зрозуміло, що створити інституціонально-

інфраструктурні умови формування «полюсу зростання» національної 

економічної системи на засадах інноваційної творчості принципово не здатна 

«креольська» еліта – для цього патерн влади мають уособлювати державники-

патріоти, виховані на традиціях національного державотворення. «Креоли» 

спроможні через аутсорзинґ чи офшоринґ «вичавлювати» ренту, – п’яту 

енергетичну одиницю, – залишаючи проблему генезису національного 

когнітаріату турботою ТНК, які у цьому не вбачають економічної доцільності. 

Зрозуміло, що інтерес «креолів» полягає в тому, щоб ТНК функціонували у 

галузях із спадною прибутковістю, аби відтворювати патерн «ресурсного 

прокляття» як середовище влади «креолів». Якщо ж ТНК функціонують на 

глобальному ринку високих технологій, де інновації невідворотно запускають 

дифузію кіл зростаючої прибутковості у галузях обробної промисловості та 

людського капіталу, то це у підсумку загрожуватиме «креолам» втратою влади, 

бо лише когнітаріат є тією єдиною силою, здатною демонтувати систему 

«залізного закону олігархії». А поява когнітаріату неминуча в умовах дії 

інклюзивних інститутів і попиту на інтелектуальний капітал, тобто (вживаючи 

неоліберальну термінологію) когнітаріат можливий як екстерналія спонтанного 

економічного порядку. 

Цікавий приклад являє собою Радянський Союз, у якому аксіологічна 

симулякрія була поєднана з технологічним мімезисом «зворотної інженерії». 

Марксистсько-ленінська ідеологія про місце і роль людини у світі була не 

есенціалістською, як помилково стверджував К. Поппер[419], а від початку 

контресенціалістською парадигмою, бо визначально трактувала людину як 

об’єкт. З боку держави був повністю відсутній попит на об’єктивне гуманітарне 

знання, лише на технічне і то переважно у мілітарній сфері. Симулякрія – це 

найбільший ворог капіталу духу і волі у довгостроковій перспективі. Реалізацію 
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контресенціального проекту у патернальних практиках можна розпочати 

силами ентузіазму рекрутованих романтиків-неофітів (ідейних комсомольців чи 

прихильників Че Гевари), проте принцип об’єктивації антропогенних ресурсів, 

де людина трактується лише як «коліщатко і гвинтик» системи, та поглинання 

державою не 0,5, а усіх п’яти енергетичних одиниць (адже держава виступає 

єдиним власником усіх матеріальних ресурсів в межах своїх кордонів: і 

промислових засобів виробництва, і природних ресурсів біо-геосфери) не лише 

виснажує енергетичний потенціал відтворення системи, а й нівелює будь-яку 

мотивацію у пасіонарної частини соціуму до вдосконалення існуючої системи 

влади та зумовлюючої її існування парадигми.У соціумі латентно 

нагромаджується воля до спротиву, цинізм, нігілізм і ментальний саботаж 

існуючої системи. 

СРСР – це той випадок, коли симулякрія – негативна аксіологічна 

модель буття, виражена псевдожиттєствердним парадигмальним проектом 

розвитку, – була онтологічно закладена в основу парадигмального проекту, 

формально альтернативного до існуючого капіталістичного, інноваційного типу 

цивілізації – комунізму. Проте симулякрія супроводжує будь-яку 

мультикультурну чи мультиінтелектуальну систему і не обов’язково 

контресенціалістську за суттю, бо є природним, а отже невідворотним 

ентропійним процесом існування живих систем, передусім – соціальних. 

Якщо ми ведемо мову про симулякрію патернальних конфігурацій, то 

слід розрізняти симулякр як наратив організаційного патерна від симулякра 

патерна гомеостатичного. У першому випадку ми маємо справу з 

цілеспрямованим і керованим процесом становлення і впровадження латентно-

ентропійної форми порядку, де новостворена система виступає об’єктом чужої 

мети, а в другому– це природний процес, де в результаті невідворотного 

вирівнювання енергетичних потенціалів у дискретному континуумі каталаксія 

можлива лише в умовах інформаційно-енергетичної асиметрії (тут вже звичним 

прикладом виступає оптимум Парето). Обидва ці типи симулякрії долаються 

діяльністю когнітаріату, і в обох випадках – шляхом висунення інноваційно-
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парадигмального проекту суспільно-економічного розвитку, покликаного до 

реалізації у патернальних практиках.  

Технологія «зворотної інженерії» являє собою адаптаційний патерн 

економічного зростання, хоча й виглядає як інновація. Тому «зворотна 

інженерія» може забезпечувати «полюси» економічного зростання, але не 

«полюси» економічного розвитку, які є результатом аксіологічно-когнітивних 

флуктуацій колективної свідомості тієї чи іншої нації, що перебуває на порозі 

зміни фази циклу соціокультурної динаміки. Нагадаємо ще раз послідовність 

фаз циклу соціокультурної динаміки економічних систем: 1) інкубаційно-

латентна; 2) наростаюча; 3) акматична; 4) надлому; 5) інерційна; 6) 

обскураційна; 7) регенераційна; 8) меморіально-гомеостатична. Кожен 

локальний цикл соціокультурної динаміки економічних систем, відповідно 

чуттєвої чи ідеаційної культури, є елементом мегациклу, що включає в себе і 

хвилю чуттєвої, і ідеаційної культури в їх інтегральній єдності та синергетичній 

атрактивності, хоча на позір ці цикли виглядають як полярності, а в певних 

фазових періодах трансформацій – навіть як антагоністи, наприклад, аскетично-

ідеаційна культурана ментальність є цілковитим антиподом цинічно-чуттєвої, 

чи активно-чуттєва – псевдоідеаційної. 

Принцип «зворотної інженерії» був дієвим когнітивним ресурсом 

випереджувального розвитку в індустріальну епоху, але він втратив сенс у 

постіндустріальну, бо нема потреби і можливості розбирати «до гвинтика» 

інформаційно-інноваційний продукт, який буквально через декілька годин 

«застаріє» у зв’язку із появою нового ноу-хау.  З іншого боку, «зворотна 

інженерія» втратила сенс як форма технологічного мімезису у зв’язку із 

поширенням синергетичного явища «летючих гусей», де демонтаж і транзиція 

цілих виробничих комплексів реалізує ту ж мету, що й «зворотна інженерія» – 

забезпечує збільшувану прибутковість економічних акторів приймаючої країни. 

Отож, технологічний мімезис звівся до двох патернальних проектів: 1) 

«глухого кута», що створює передумови «пасток бідності» та «ресурсних 

проклять»; 2) «летючих гусей», що створює передумови формування 
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когнітаріату завдяки розвитку галузей зростаючої прибутковості, хоча й на 

основі запозичених технологій. 

Залишається ще простежити залежність між домінуючим типом 

культурної ментальності та характером становлення когнітивних ресурсів 

нооекономіки, тобто з’ясувати, носієм якого типу культурних цінностей 

виступатиме когнітарій?Розпочати треба із такої дефініції економічної системи 

суспільства, де б вона розумілася як соціокультурний патерн, обтягнутий 

«грошовою вуаллю». Тоді усі економічні інститути економічної системи 

виступатимуть адаптаційними сегментами захисних сфер ядра патерна 

домінуючої культури. Тоді рівень розвитку продуктивних сил відображатиме 

характер фазових переходів соціокультурної динаміки: наприклад, 

експансіоністська ургія в період активно-чуттєвого типу культури або пасивний 

гедонізм, цинізм і споживацтво у псевдоідеаційній чи пасивно-чуттєвій фазі 

розвитку культурної ментальності, виражений домінуванням «Червоної 

Банкономіки». 

Кожен культурний цикл, наголошує О. Опанасюк, «містить у собі певну 

внутрішньо-смислову даність,… архетип, ідею. Вона детермінує собою зміст 

будь-яких актів суспільної діяльності, в тому числі й акти пізнання. Ця даність 

формується як первинна субстанція,… а пізнається в процесі завершальної фази 

становлення культури» [396, с. 64]. Ця внутрішньо-смислова даність є 

«образом, орієнтуючись на який, певне явище вибудовує реальний зміст та 

форму (структуру) свого життя» [396, с. 65].  

Якщо «у період старіння певної цивілізації… посилюються тенденції 

індивідуалізації» [396, с. 47], то сукупність фаз чуттєвого типу культури 

повинна слідувати після фактів ідеаційного типу у структурі мегациклу 

соціокультурної динаміки.Тобто, есхатологічна структура історичного розвитку 

соціокультурних економічних систем являє собою поліпластовий вимір явищ 

соціального буття, де конституйована Логосом певна множина ейдосів творить 

власне ту дійсність, яка відображається у свідомості людини. Через те у 

когнітивному акті фізичного виміру імплікований певний образ свідомості в 
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якості умов можливостей самого фізичного виміру [396, с. 65]. Цей 

імпліковано-архетипний образ згорнутий у свідомості як євангельське 

«гірчичне зерно» у потенціал платонівської «вагітності до зачаття», і саме він 

зумовлює вибірковість когнітивного акту у процесі розпаковування 

спресованих сенсів семантичного вакууму, зумовлюючи практичний вибір 

якості примноженого буття – втіленого атрибуту Єдиного Сущого, корпускули 

Духу на основі фотосинтезу у речовинному світі. Когнітивний акт холотропний 

апріорі, навіть якщо аналізується множинно-смислова маніфестація проявлених 

фактів буття. Мета пізнання завжди передбачає виявлення того, що покладено в 

основу буття, тобто не лише субстанцію, а й суще, не лише Пракриті, а й 

Пурушу. Холономність означає, що Абсолютна Одиничність (Єдиний 

Метафізичний Принцип кожної можливості буття), щоб бути собою, потребує 

об’єднаного і оформленого Іншого (Субстанції), синтез з яким уможливлює 

становлення. Становлення постає як здійснення, котре свідомість фіксує як 

факт. Когнітивний акт у цьому випадку – це перебір смислової долі факту, 

причинності його актуалізації та інваріантних можливостей альтернативного 

порядку. Осягнутий у такий спосіб смисл ейдосу факту розкриває його сутність 

через поняття, назву чи ім’я. Якщо ейдос – це сутність предмета, а Логос – 

сутність ейдосу, абстрактна будова, покликана до актуалізації, то ейдична 

матерія (Пракриті), приймаючи Логос (Пурушу), постає як смисловий витвір – 

власне буття, де Логос втілено, а ейдос усвідомлено [390, с. 33]. Так Логос 

творить Космос, який відображається у свідомості, тобто фіксується людиною 

становлення сущого у мислимих формах прояву. І якщо М. Руденко визначав 

світ як екран Монади, то людська свідомість – це формат дійства на цьому 

екрані. Спосіб дійства і є власне культура – модифікація осмисленого буття в 

часі, в історії.  

В основі Буття лежить Логос, як сказано в Євангелії від Івана, через який 

Монада вібрує сферами у відцентровій прогресії. Семантика слова на цій стадії 

початку відцентрового руху циклу соціокультурної динаміки виражає зміст 

Цілого, беззаперечного та істинного, а у подальших фазах сенси «набуватимуть 
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все більшої конкретизації, розмежувань на складові, протилежності, 

суперечності і в загальному віддалятимуться від субстанційності 

першопочатку» [396, с. 41]. Тобто ентропія проявлятиме себе через «царство 

кількості». «Початок циклу, – стверджує О. Опанасюк, – володіє найбільш 

істинним розумінням (внутрішнім знанням) змісту явища, раціональне 

доведення зростає в міру віддалення від джерела, скептицизм, різного роду 

негації і ностальгія за початком визначають заключний етап розвитку» [396, 

с. 40].  

Структура мегациклу соціокультурної динаміки являє собою квадру: дві 

наростаючі траєкторії, відповідно, ідеаційної та чуттєвої культури, і дві спадні. 

Цей принцип структуризації, супроводжуваний соціоентропією, відобразив ще 

Гесіод: Золотий і Бронзовий віки – це наростаючі траєкторії циклу, а Срібний і 

Залізний – спадні із невідворотним посиленням ентропії буття і свідомості, де 

ентропія буття виражається у «пастках бідності», а ентропія свідомості – у 

симулякрах та амнезії історичної пам’яті. Структуру мегациклу 

соціокультурної динаміки економічних систем відображено на рис. 5.10.  

На макрорівні, тобто в історичній перспективі розвитку культури, 

розгортається когнітивний процес смислових змін та змістовних структур 

пережитого. Сучасна Західна культура перебуває у спадній траєкторії циклу 

чуттєвої культури, причому Європа – в інерційній фазі, а Україна – в 

регенераційній. На завершальних стадіях циклу «ініціативній оптимізації, 

динаміці енергійного становлення попередніх епох протиставляється 

споглядання та узагальнений підсумок пройденого шляху» [396, с. 3]. Цей 

«підсумок» полягає, передусім, у прагненні глибинно осягнути сутність цілого, 

що було дане на початку як парадигмальний проект історичного розвитку, 

переосмислити принципи, на основі яких розгорталося буття в історії і постало 

як аксіологічні сенси культури, та співвіднести реалізоване із 

субстанціональними даностями, тим, що називають універсальні приципи чи 

вічні цінності. Адже спосіб інтерпретації категорії «буття» у кожній фазі циклу 

соціокультурної динаміки зумовлював аксіологічні сенси культури, які 
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конституювали праксеологічні патерни, передусім у сфері економічної 

діяльності: інституціоналізації відносин виробництва, розподілу і відтворення 

вартості, доходів, індивідів, соціуму і природи. Спадна траєкторія циклу що 

чуттєвої, що ідеаційної культури характеризується екзистенціальністю 

саморефлексії, прагненням розуміння глибинної сутності свого існування у 

зв’язку інтегрального буття індивіда і Сущого. Цікаво, що М. Бердяєв ці етапи в 

історії культури трактував як «нове середньовіччя». На його думку сенс цього 

типу епохи полягає в «оголенні безодні буття, у стоянні лицем в лице перед 

першоосновами життя» [45, с. 550]. «Людина, що живе на поверхні, – пише М. 

Бердяєв, – може знудьгуватися через недолучення до першооснов, 

першовитоків буття… Новим середньовіччям я називаю ритмічну зміну епох, 

перехід від раціоналізму нової історії до… надраціоналізму» [45, с. 551]. Усі 

слова, терміни, поняття, категорії науки і філософії для такого типу свідомості 

мають вживатися в онтологічному сенсі. Нове середньовіччя 

характеризуватиметься «волею до універсальної духовної культури» [45, 

с. 566], де «напруга думки спрямована… для вирішення остаточних запитів 

буття» [45, с. 567]. Якщо у добу середньовіччя було запропоновано два взірцеві 

архетипові моделі особистості – «монах і лицар» [45, с. 567], – то в наш час, 

який є не лише екзистенцією «нового середньовіччя», а й періодом 

онтологічного синтезу того, що постало як продукт культури в історії, і того, 

що мало постати як мета, як оформлена у парадигму ідея-ейдос – ідеал. Таким 

живим, наділеним свідомістю і волею, продуктом синтезу історії і культури, 

своєрідним поєднанням «монаха і лицаря» в одній особі в наш час має постати 

когнітарій. 

Чому, на нашу думку, когнітарія слід вважати носієм ідеаційної 

культурної ментальності? По-перше, когнітарій – це людський ресурс 

нооекономіки, тобто такого типу економічної системи, де основним товаром 

виступає інноваційне знання. А отже, когнітарій – це інтелігібельний капітал 

інноваційного виробництва інформаційних благ. По-друге, кожен цикл 

становлення буття передбачає як даність своє інобуття, від якого 
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відштовхується і з яким синтезується, постаючи феноменами проявленої 

дійсності. А отже, в сучасних умовах спадної траєкторії циклу чуттєвої 

культури, те, що має бути проявлене у становленні як мета, котра оформить 

засоби вищої мети, однозначно являтиме собою феномени ідеаційних нарацій. 

По-третє, гомеостаз систем у спадній траєкторії циклу, який постійно 

порушується ціною експорту ентропії у середовище, спонукує до 

переосмислення пройденого і переінтерпретації початку – пізнання сенсу 

онтичної апріорної сутнісної форми – ейдосу, який виступив імпульсом і 

проектом біфуркації існуючої циклічної динаміки. В результаті має бути 

запропонований альтернативний до існуючого патернального соціокультурного 

проекту відтворення соціально-економічної системи інноваційно-

парадигмальний проект історичного розвитку, у якому нагромаджені 

суперечності ентропійно-симулякративного характеру розв’язано парадигмою 

нового світорозуміння і вписаною у світ людиною. Авторами такого проекту в 

умовах агонії чуттєвої культури можуть бути лише носії ідеаційного типу 

ментальності. Тобто нооекономіка, як результат саморефлексії «нового 

середньовіччя», та когнітаріат, як продуцент нооекономіки, постануть як 

феномени процесуальності, функціональності та структуризації ідеаційного 

типу культури. Свідомість когнітарія – це формат об’явлення онтичних сенсів 

буття для конституювання осмисленого як можливого у патернальних 

практиках економічної діяльності. Сенс Р. Кісь визначає як «найменший 

спільний атом соціодинаміки культури, що опосередковує усі процеси 

життєтворення» [263, с. 298]. Сенс – це ейдос, що виступає наративом 

призначення існування, адресності життя, і тим розв’язує суперечність між 

буттям і небуттям на користь буття. Хоча в антропології сенс ототожнюється із 

значенням життя, що має історичний характер, Р. Кісь все ж проводить різницю 

між сенсом і значенням, де культура – це дещо більше ніж «значеннєва 

мережа». Він пише: «Основа культури «зіткана» не з павутини значень, а з 

павутини сенсів, які не просто підлягають розумінню та інтерпретації, а й 

переживаються, посідають ціннісну та екзистенційну знчущість» [263, с. 291]. 
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Це дуже важливе зауваження, оскільки саме спільне співпережиття, а не лише 

просте загальне розуміння, творить той тип ідентичності, який визначається як 

спільнота. Різницю між сенсом і значенням Р. Кісь вбачає у тому, що останні 

наділені денотативною фіксованістю в ієрархічних структурах. Натомість сенси 

більш динамічні та емерджентні у синергічному ефекті щонайменше восьми 

смислоутворювальних компонентів:  

1) соціальної семантики – асоціатів і концептів світосприйняття;  

2) сенсоутворювального досвіду спільноти на основі архетипового 

пласту невідрефлексованих імпліцитних смислів культури;  

3) лінгвокультурної картини світу – ментальної і когнітивної схем 

оцінювання;  

4) позавербальних символічних кодів – коли акт волі інтерпретується як 

знак додатково осенсовленої життєдіяльності; 

5) психосемантики свідомості – пресупозиції сенсів, здатності 

надраціонального вгадування, «вузька стежина» імплікації можливого як 

дійсного;  

6) відносно усталених гештальтів реагувань у межах креативної 

творчості; 

7) індивідуально-смислової ідіосинкразії – коли особистісні смисли 

можуть набувати надіндивідуальної значущості як ресурс інновацій у 

груповому сенсоутворенні. У процесі комунікативного акту ідея не 

«передається» від свідомості до свідомості, а «збуджує» іншу думку, активує 

те, що в душі вже є «вагітним до зачаття» – у цьому полягає принцип творення 

софійної соборної спільноти;  

8) смислової маркованості речей та смислоносності довкілля, а також 

виробництва смислів, знаків та образів на перетині ситуативних контекстів, що 

конституюють нові смислові світи [263, с. 291-293]. 

Р. Кісь вважає, що нова епоха української культури окцидентального 

типу «буде започаткована якимись глибинно-парадигмальними зрушеннями в 
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новоукраїнському сенсоутворенні» [263, с. 296], у здатності якісно нового 

«ейдетичного образотворення екзистенційних станів» [263, с. 297]. 

На нашу думку, носій свідомості, зануреної у поле сенсотворення, 

дотикаючись до семантичного вакууму і вибірково розпаковуючи та 

отекстовуючи те, що метафізично релевантне його власній душевній 

конституції, його «вагітності до зачаття», в умовах соціокультурних 

флуктуацій, де передбачається становлення ідеаційного типу культури як 

домінуючого, – це когнітарій, який дисперсійність та симулякрію чуттєвої 

культури компенсує ідеаційним сенсоутворенням, екзистенційним досвідом 

холотропності буття через чин власної життєвої творчості, де кожен результат 

його праці є онтично-інтенціональною можливістю якісно вдосконаленого 

буття. 

Сенсотворчий потенціал когнітаріату ідеаційної культурної 

ментальності – це стратегічний антропогенний ресурс випереджувального 

розвитку та біфуркаційно-інноваційний компенсат стратегії «зворотної 

інженерії» в умовах економічної ситуації «переваг відсталості». Це повноцінна 

якісна заміна ентропії мімезису симулякрів в умовах гомеостазу партерна влади 

«залізного закону олігархії». Єдине, що ми ставимо під сумнів щодо прогнозу 

становлення нової української культури в інтерпретації Р. Кіся, – це її 

окцидентальнуспрямованість. У своїх дослідженнях [587-656] ми визначаємо 

новітню українську культуру як орієнталістську. Український культурний 

орієнталізм ми трактуємо не як означення просторового, ментального та 

інституціонального тяжіння до східних містик та мімезису далекосхідних 

економічних практик. Тобто не в значенні існуючої цивілізаційної домінанти, а 

в розумінні принципу екзистенції. Адже орієнт – це не просторова орієнтація на 

схід, а постійне перебування лицем до сходу Сонця, тобто повсякчасна 

зосередженість і візія онтологічних сенсів холотропного порядку Буття у 

всеєдності Єдиного Сущого.  Тому для ідеаційної ментальності когнітивний акт 

живої творчості алегоричний до сходу Сонця, до пізнання модального атрибута 
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Єдиної Істини, покликаної у життєствердному втіленні якісно примножити 

буття через корисну працю людини. 

Когнітарій може поєднувати у процесі творчості смислоносність 

простору, опредметнену у поточних поведінкових патернах, та смислоносність 

часу, опредметнену у символах етнокультури, із власною ідіосинкразією – 

онтологічно осенсовленими текстами холотропно-інтелігібельної творчості, що 

підлягають мімезису як кумулятивні ресурси синергічної дії власне капіталу 

духу і волі, атрактивно-пасіонарної активності для реалізації інноваційного 

проекту у патернальні практики господарської діяльності. Будучи носієм 

ідеаційної культурної ментальності, когнітарій також здатний продукувати такі 

позавербальні символічні коди додатково осенсовленого буття, які активують 

аксіологічні фільтри свідомості споживача інтелектуального продукту, 

внаслідок чого той долучається до праксеологічного акту синергічної дії 

втілення цінності у бутті, тобто – суспільно-економічного розвитку. Когнітарій 

– це завжди субстанціональний діяч, генератор і трансформатор онтологічних 

сенсів буття, нових можливостей вищого порядку, глибинного розуміння 

призначення людини у світі.  

Когнітарій, на відміну від ІТ-хакера чуттєвої культурної ментальності, 

здатний на особливий різновид інноваційної творчості, внаслідок чого 

постають такі лігатури суспільної дії, через які інтегральна воля атрактивно 

реалізує емерджентні ефекти у синергетичному вимірі. Тобто когнітарій, як 

субстанціональний діяч, здатний продукувати інноваційно-осенсовлені 

наративи спільної дії, ініціює створення лігатур того типу колективності, 

котрий ринками експлуатується і навіть руйнується, – спільноти. Дискусія про 

співмірність буття спільноти і суспільства ніби-то розв’язана давно, передусім 

у вже класичному творі Ф. Тьоніса [513]. Однак, проблема інституціональної 

комплементарності економічної системи – це, по суті, інший вимір дискурсу 

про співвідношення спільнотності та суспільності в економічному житті нації. 

Звично вживається термін-словосполучення: економічна система суспільства. 

Але чи правомірно казати: господарська система спільноти? І чим є нація: 
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спільнотою чи суспільством? Безумовно, політична нація та спільність 

економічних інтересів об’єднана в економічну систему суспільства, де 

національна держава виступає гарантом прав і обов’язків та переважно єдиним 

емітентом того типу боргових зобов’язань, у які заключена енергія життя її 

громадян – національної валюти. 

Але чи можна трактувати спільноту, зокрема лігатури її структуризації, 

категорією економічної діяльності, активом економічної дії? На перший погляд 

– ні: спільнота – це поле атрактивності, ринок (суспільство) – поле реалізації 

егоїстичних мотивацій взаємовідчужених атомів. Ринок – це поле граничної 

об’єктивації людини людиною, сприйняття іншого виключно як засобу 

задовлення жадоби свого збагачення. Ф. Тьоніс трактував спільноту як живий 

організм, а суспільство – як механічний агрегат і артефакт [513, с. 12]. Тому 

ринкові необхідні інститути – зовнішні механізми нормалізації мінових 

патернальних практик для недопущення екстерналій, які можуть модифікувати 

ринковий патерн – зовнішня «невидима рука». Проблема інституціональної 

комплементарності перехідних економічних систем – це завжди проблема 

довіри, а середовищем відтворення останньої виступає спільнота.  

За Ф. Тьонісом, спільнота є формою і функцією інтегральної волі 

спільності «крові, місця і духу» [513, с. 25]. Синтезом крові і місця виступає 

«родинне тіло – дім» [513, с. 26], або ширше – образ Батьківщини. Синтез крові 

і духу – поле обов’язку, а синтез місця і духу – поле спільної дії, синергічної дії 

в одному напрямку для осягнення інтегральної мети, причому візія мети 

кожного і мета усіх релевантні у способі інтерпретації майбутнього, тобто 

спільнотність передбачає футуроментальну ідентичність. Якісною ознакою 

такого типу лігатури має бути: у когнітивному сенсі – взаєморозуміння, у 

вольовому – одностайність. Лігатури спільноти виключають дифузію інтересів. 

Когнітивний солідаризм та вольова одностайність виступають ресурсами 

становлення, відповідно, софійності та соборності нації. Вектор осмисленої 

інтегральної волі спрямований на просторовий континуум – місце спільного 

проживання, державу-дім, де функція духу обумовлена принципом 
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причинності, а функція крові – принципом доцільності. Дух є животворящий, 

як чиста можливість, що набула волі до життя через осенсовлено оформлений 

ейдос, прагне втілитися у дискрет – альтернативну до Єдиного і водночас 

референтну Йому цілісність у визначеній множинності проявленої якості буття 

– наприклад, людський індивід. Дух є причинністю тіла. Кров для духа – 

критерій його праксеологічної актуалізації через органічні рецептори тіла, де 

Дух віднаходить обумовленість доцільності власного акту. Коли пращур робив 

вибір, він унеможливлював безмір усіх решти можливостей, які «зависали» у 

режимі метафізичного очікування. Нереалізовані можливості Абсолютного 

Буття Єдиного Сущого, непроявлені як дискрети у речовинному 

світіпраксеологічними актами людської волі у просторі і часі, функціонують у 

Семантичному Вакуумі як спресовані сенси на шкалі ймовірностей мислимого 

як можливого, щоб, притягнувши фільтр свідомості нащадка, перетворити 

мислимо-можливе як пізнане у невідворотне. Тому національна історія – це тіло 

когнітивного обов’язку, а історична пам'ять – умова «вагітності до зачаття», 

конституція серця свідомості.  

Поле дії – Оrt (за Ф. Тьонісом [513] і М. Гайдеґґером [114]) – це і місце, і 

вістря списа німецькою мовою. М. Гайдеґґер трактує Оrt-вістря як те, що 

«збирає докупи… найвище й найвиразніше… пронизує і проходить крізь усе. 

Місце збиральне, вбирає в себе, зберігає ввібране, але не як закрита капсула, 

а… відпускаючи… у сутність» [114, с. 41]. Відпускає через означення (er rtern 

– нім.) словом, спроваджуючи до місця. Отже, слово – міст крові, місця і духу, 

що робить актуальним буття спільноти. Збирати у субстанції, означувати 

словом та спроваджувати до місця сутністю у бутті – це відцентрова вібрація 

сфер Монади (за М. Руденком).  

Образ означеного у виражальній формі, причому це означене виступає 

як інновація, як ейдос небувалого, незакоріненого у досвіді, за О. Лосєвим 

визначається як алегорія. Алегоричне вираження – це синтез внутрішнього і 

зовнішнього, спрямування внутрішнього назовні. Алегорія – це буття 

виражальне [313, с. 45].  
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«Рух товарного ринку, – наголошує Ф. Тьоніс, – навпаки, спрямований 

від периферії до центру. Він являє собою усього лише згромадження продуктів, 

походження яких йому байдуже» [513, с. 124]. Ринок – кількісний 

нагромаджувач n-нної множини одиниць товарів, уніфікованих і 

стандартизованих. «Число, – пише О. Лосєв, – це співпадіння актів безякісного 

становлення в ті чи інші неподільні цілісності» [313, с. 465]. Таке число 

виражає кількість одиниць сутнісно знеособленого буття. Тому число в 

економіці, наголошує Р. Конквест [274], на відміну від математики, повинно 

піддаватися сумніву. І через те «найважливіші ідеї в економіці, – пише Ч. Вілан, 

– інтуїтивні» [97, с. 19], коли алегоричний образ емансипований від 

знесутнісненої дискретності числа та сублімований від патерн-симулякрів, за 

М. Гайдеґґером, «синього звіра, що забув суголосся своїх духовних літ» [114, 

с. 50].  

Суспільство Ф. Тьоніс визначає як «заснований на конвенції та 

природному праві агрегат, що являє собою скупчення природних і штучних 

взаємозалежних індивідів, які при цьому залишаються незалежними, 

внутрішньо не впливаючи один на одного» [513, с. 82]. У діяльності суспільства 

відсутня ідея інтегральної єдності, тут кожен перебуває у стані війни проти всіх 

[504, с. 63]. Кожен діє для максимізації власної вигоди і визнає іншого тією 

мірою, якою той сприяє цій максимізації [513, с. 83]. Тобто Ф. Тьоніс заперечує 

наявність атрактивності у суспільстві, де панує намагання через ринковий 

обмін «привласнити собі більшу частку в обмін на меншу» [513, с. 93]. Якщо 

фінансові ресурси є сурогатом свободи, бо уможливлюють вибір, то 

«володарями суспільства», заради яких суспільство існує, є крамарі і лихварі 

[513, с. 94]. Ринкове суспільство Ф. Тьоніс трактує як «неадекватне» [513, 

с. 94], бо крамар чи лихвар не купує речі для підтримання життя, а навпаки «з 

допомогою життєвих засобів як штучних мінових вартостей прагне купити 

споживну вартість природної мінової вартості, а саме гроші» [513, с. 115]. 

Гроші акумулюють абстрактний сенс вартості, тому в них зосереджується зміст 

волі суспільства.Тому суспільство, за Ф. Тьонісом, – це абстрактний розум, 
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який є розумом науки. Наукові поняття, у яких зосереджується міра досвіду 

пізнаного світу, групуються у системи так, як товари на ринку. Найвище 

наукове поняття – це чиста абстракція, котра не містить жодної дійсності, і 

подібне до поняття грошей [513, с. 73]. Тобто граничною мірою абстрактного 

мислення буржуазної ментальності ринкового суспільства є симулякр – 

емансипована від якісних сенсів буття ентропійна порожнеча, тотальне 

уніщовлення знесутнісненого існування, у якому, однак, зосереджується уся 

наративна воля атомізованих егоїстів. Ця абстракція-симулякр є уявлювана 

модель досконалого гомеостазу і це пояснює трактування Ф. Тьонісом 

прибутку, який «не є цінністю, а лише зміною у майнових відносинах: плюси 

одного зумовлюються мінусами іншого» [513, с. 89]. Фабрикант як ініціатор 

виробництва, на думку Ф. Тьоніса, – це фікція [513, с. 121]. Хоча джерелом усіх 

цінностей виступає праця [513, с. 122], додаткова вартість – це комерційний 

прибуток [513, с. 120], і через те «річний продукт праці за своєю цінністю 

дорівнює суспільно необхідному робочому часу» [513, с. 127]. Тобто у 

Ф. Тьоніса нема додаткового робочого часу як джерела прибутку, експлуатації, 

підстави наростання класових антагонізмів з усіма «пророкованими» 

К. Марксом наслідками. Визначальною причиною «ненормальності» 

суспільства у порівнянні із спільнотою, є «перетворення грошей у предмет 

споживання» [513, с. 123], тобто перетворення промислового капіталізму у 

лихварський тип економічної системи, Аристотелеву хрематистику.  

Розуміння Ф. Тьонісом «абстрактного розуму суспільства», що продукує 

наукові поняття як агреговані константи «комплексів людських відчуттів» [513, 

с. 73], у яких концентрується енергія і воля як гроші на руках у лихварів, не 

дозволило йому розгледіти шумпетерівського ініціатора «нових комбінацій», 

для якого прибуток – це не факт асиметрії майнових відносин, а приріст вільної 

енергії, влитої діяльною волею людини у форму небувалого як реального, 

якісно примноженого буття. 

Але чим все-таки суспільство загрозливе для спільноти? С.Марґлін 

пише, що «ринок руйнує спільноту через те, що заміняє особисті зв’язки за 
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економічною необхідністю на безособові ринкові операції» [330, с. 92]. 

Натомість «основоположні припущення економіки не є вічними істинами про 

людську природу, а радше групою міфів, які виникли завдяки культурним 

змінам у Європі та Північній Америці за минулі чотири сотні років» [330, с. 

123]. С. Марґлін дуже вдало означив поширення економічного міфу як 

європейського культурного явища, що співпало з періодом становлення 

чуттєвої культури.До основних міфів економіки С. Марґлін відносить: 

індивідуалізм, знання як алгоритм та необмежені бажання. Індивідуалізм 

передбачає, що переваги задані раз і назавжди, а ринкова ціна завжди 

відображає консенсус між знанням і поінформованістю [330, с. 85]. Ідея 

необмеженості бажань програмує будь-який результат діяльності як факт 

нестачі, породжений свободю дій в умовах обмежених можливостей вибору. 

Тобто, економіка випливає з ідеї світу як дефіциту апріорі, але цей дефіцит 

породжений свідомістю безмежної жадоби, оформленої у набір переваг – 

обміркованих і розрахованих альтернативних напрямків дій осягнення 

найбільшої користі. Насправді ж економічна вигода вузько обмежена, вона 

стосується лише одного-єдиного аспекту буття – безмежного кількісного 

нагромадження або природних мінових вартостей, або штучних.  

На відміну від суспільства, інтерпретація спільноти передбачає «вихід за 

межі максимізації користі, яка характеризує економіку» [330, с. 57]. Обмеження 

і зобов’язання члена спільноти «оминають обчислення індивідуальної користі» 

[330, с. 41], яка зводиться до дій привласнення і споживання в режимі 

оптимуму Парето.Максимізація корисності спільнотою передбачає не 

індивідуальний приватний, а інтегральний вимір, у який приватність 

імплікована апріорі. С. Марґлін слушно зауважує, що «спільнота, котра 

розширюється в часі до предків та до ще ненароджених поколінь, вважатиме 

мову взаємовпливу та ціну вибору такою ж чужою, як економічний егоїстичний 

індивід вважає ідею відповідальності та етичного обов’язку» [330, с. 83]. Тобто 

соціальний вибір на користь спільноти – це завжди «струс духу», атрактивні 

зрушення у людській свідомості, які дають розуміння співпричетності, а отже, 
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осенсовлення свого існування у світі. Людина має розуміння своєї місії, свого 

приватного контексту «вписаності» у світ, тому «спільнота включає екологію» 

[330, с. 81] (ніде і ніколи спільноти не здійснювали антропогенний тиск на 

природне довкілля у межах граничних параметрів його репродуктивного 

потенціалу), а також для спільноти зобов’язання виключає примус і тиск, бо 

вибір є наслідком волі до «зрідненої праці», а не математичним розрахунком 

можливості зиску будь-де і будь-як, тобто необхідності, 

зумовленоїпараметрами довкілля, обмеженим доступом до ресурсів, а не актом 

власної волі, яка долає дискретності синергічною злукою колективу 

однодумців. 

Р. Маркс говорить про «глобальний солідаризм», коли у розумінні 

людей те, що інше «сприйматиметься не як загроза, а як збагачення» [330, с. 

245]. «Глобальна солідарність» передбачає спосіб організації виробництва 

«глобальних суспільних благ», зиск від яких «виходить за рамки поколінь» 

[330, с. 265]. «Глобальний солідаризм» передбачає «культуру солідарності» 

[330, с. 249] – негентропійний наратив ліквідації «пасток бідності» через 

збільшення «вікон» інвестиційних можливостей у галузях зростаючої 

прибутковості: «йдеться не про те, щоб поділити наявний пиріг, а щоб спекти 

більший» [330, с. 259]. 

Як до цього «пирога» може бути причетна спільнота, та ще й у сучасну 

постіндустріальну інформаційну епоху? Вона може бути причетна прямо і 

безпосередньо саме в цю інформаційну епоху, адже чим є інформаційна 

мережа: ринком чи спільнотою? Ми вже наголошували, що ринок є лише 

сегмент інформаційної мережі, де лише відбувається перша трансакція – 

об’явлення Логоса, а далі інформація дублюється, відтворюється і безоплатно 

поширюється в інформаційному просторі для користування усіма 

зацікавленими.Більше того, формується новий тип світогляду ІТ-користувачів – 

датаїзм, який принципово не терпить мінових дискретностей в інформаційних 

системах. Доступ до інформаційних ресурсів принципово має бути вільний і 

безплатний.  
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Ключова ідея датаїзму – примноження інформаційної повноти Всесвіту 

через інтелектуальну діяльність людини. Людські переживання, оформлені в 

інформаційні повідомлення, поступають в інформаційну мережу, яка виробляє 

на їх основі алгоритм – універсальну програму людської поведінки для будь-

яких обставин життя.Людина поповнює глобальну систему обробки даних, на 

основі яких розробляються витончені алгоритми, що використовують 

безпрецедентні обчислювальні потужності мережі. У підсумку людина 

керуватиметься алгоритмами у кожному випадку потреби вибору. Алгоритм 

нівелює невизначеність, але усуває і свободу волі. Тобто, він являтиме собою 

універсальний детермінізм не лише буття, а й свідомості – і в цьому його 

небезпека.  

Датаїзм претендує замістити гуманізм – парадигмальний проект 

Просвітництва у наростаючому циклі становлення чуттєвої культури. Датаїзм 

претендує на роль парадигмального проекту ідеаційної культури, імпліцитно 

несучи в собі загрозу того різновиду деструктивного есенціалізму, про який 

попереджав К. Поппер [419]. Трактуючи як Сущого Інтернет-мережу, датаїзм 

ризикує виродитися у систему симулякрів ідеаційної культури вже навіть на 

стадії парадигмального, а не патернального проекту. Чи існують запобіжники 

супроти цих деструктивних тенденцій? Так. Датаїзм узалежнює сенс Всесвіту 

від здатності людини перетворювати свої переживання у вільну поточну 

інформацію для потреб постійного вдосконалення алгоритму, від якого надалі 

залежатиме кожен крок її життя. Тобто, алгоритм Інтернет-мережі – це 

вульгарний сурогат Абсолюта. Насправді сенс полягає не в поширенні 

інформації, а в утвердженні буття праксеологічним актом волі Духа 

животворящого. Інтернет-алгоритм – це носій універсальних праксеологічних 

патернів для кожного, але ж спресовані сенси семантичного вакууму – носії 

унікальних модальностей буття, які роблять свободу визначальною, а буття – 

неповторним. Алгоритм претендує утвердитися як утилітарний сурогат 

етичного принципу, як замінник моралі, де добро зведено до раціональності. 

Тобто економіка остаточно витіснить етику.  
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Проблема датаїзму полягає в тому, що алгоритм трактуєтьсяне лише як 

засіб, а як ціль, причому ціль абсолютна із тенденціями обожествлення. Якщо ж 

алгоритм трактувати лише як засіб збереження і перетворення енергії у бутті, 

то він буде вкрай корисним у тих випадках, де утилітарний вибір не вимагає 

рефлексії. Датаїзм проголошує, що підключення до всезагальної глобальної 

системи обробки даних стає джерелом сенсу людського життя, бо кожен прагне 

розчинитися в інформаційному потоці, який трактується як ціле, а кожен 

індивід – як частка. Щастя – це інтегральний стан фрактальної цілісності 

індивіда з Абсолютом. Але ж алгоритм – не Абсолют, а глобальна мережа – не 

семантичний вакуум. Досвід людських переживань, «злитий» у мережу,  має 

свою причину – наявність спресованих сенсів буття, вибірковість 

розпаковування яких фільтром свідомості зумовлюється імпліцитною 

«вагітністю до зачаття» – онтологічними імпульсами волі до життя, 

закоріненими в Архетипі як етносу, так і роду людського загалом, 

уприсутненого у людській душі.   

По-суті, наратив датаїзму є дещо зміненим принципом імперативу 

«матеріальних переваг». Р. Карлґаард наголошує, що тривалість життєвого 

циклу будь-якої компанії залежить від співвідношення матеріальних переваг, 

якими компанія володіє (швидкість, вартість, ланцюг постачання, логістика та 

ефективність капіталу), та нематеріальних переваг (довіри, розуму, команди, 

смаку та історії) [243, с. 45]. Матеріальні переваги для традиційного 

менеджменту очевидні: вони видимі, зрозумілі, прораховувані. Це переваги 

визначеності числа у порівнянні із невизначеністю привабливої, але сумнівної 

ідеї. Але «сила матеріальної складової гарантує скороминущі переваги», – 

стверджує Р. Карлґаард [243, с. 53].Матеріальне легше клонується в міру 

здешевлення програмного забезпечення і спрощується доступ для 

«випереджувального мавпування». Технологічне клонування – це датаїстичний 

еквівалент «зворотної інженерії» індустріальної доби. Матеріальні переваги є 

ресурсами «війни, яку не можна виграти» [243, с. 21], але нематеріальні – війни, 

яку не можна програти. «Нематеріальний людський фактор» – це «ті цінності, 
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завдяки яким на 100% розкривається уява працівників,… залучення усіх до 

процесу винаходу…. а ідеї впроваджуються миттєво» [243, с. 19]. Людський 

фактор є чимось більшим, ніж інтелектуальний капітал – це синергія п’яти 

складових: довіри, розуму, командності, смаку та історії, де особливе місце і 

роль біфуркаційного імпульсу кумулятивно-інтелектуального ефекту Р. 

Карлґаард відводить смаку, який «задіює універсальну здатність до чуттєвого 

сприйняття, емоційного переживання, що апелює до найбільших глибин 

нашого єства» [243, с. 43]. Смак – це зона ментальної комплементарності між 

«істинністю даних і людською істиною» [243, с. 21], це перший показник 

«вагітності до зачаття».  

Формування «смаку» ідеї – це місія «тихих людей у світі, що не може 

мовчати», – «сили інтровертів». С. Кейн наголошує, що «фізіологія інтроверта 

змушує їх уникати середовища, де забагато стимулів» [252, с. 23].Саме їхня 

атрактивна зосередженість, на противагу естравертній дифузії гонитви за 

мінливими перевагами кон’юнктури ринку, здатна спродукувати інноваційну 

ідею, що може увічнити швидкоплинні імпресії і забезпечити стратегічні 

переваги. Д. Канеман [235] стверджує, що люди приймають рішення, 

опираючись на легкість пригадування закарбованого у пам’яті, і при цьому 

потрапляють або у пастку «когнітивного упередження», або в пастку 

«інтуїтивної евристики». Когнітивне упередження полягає в тому, що 

аналогічні з точки зору оцінки ситуації, впливають на ймовірність вибору і при 

цьому можуть бути проігноровані важливі статистичні факти, той 

євангельський камінь, що був відкинутий будівничими. Тому Д. Канеман 

говорить про «інтуїтивне розуміння статистики» [235, с. 9]. Інтуїція – це спосіб 

розпізнавання інформації в умовах недостатньо релевантного до ситуації 

досвіду [235, с. 16]. Суть інтуїтивної евристики полягає в тому, що, стикаючись 

із складним питанням та апелюючи до пам’яті для розпізнавання, людина 

використовує інформацію, отриману із середовища, яке стосувалося подібної, 

але іншої ситуації. Свідомість не помічає цієї підміни, і тоді інтуїтивне рішення 

зазнає фіаско вже на самому початку «відповіді-на-виклик» [235, с. 17]. Щоб 
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уникнути цього, свідомість має переключитись на «повільне мислення», яке 

власне і є «силою інтровертів» – інтелігібельною здатністю зчитувати 

онтологічні сенси буття і висувати інноваційні проекти не адаптивного, а 

асиміляційного щодо «викликів» порядку. Такий проект сам є викликом для 

ентропії часу. 

Час взагалі є особливим дискретом буття. Не досвід безсмертя, а досвід 

пошуку безсмертя творить культуру. Історична конітивістика – це мандрівка 

думки у часі як тіла у просторі. Події минулого звично трактують як причину 

сьогодення. Але рух тіла у просторі ще й доцільний. Чи доцільним є рух у часі? 

Який сенс має історія, якщо кожна мить буття унікальна? Яку практичну 

значущість може мати минуле, особливо далеке історичне минуле? 

Функцію зв’язківця між істиною буття та істиною людини у бутті в 

історичному часі виконує символ етнокультури. П. Успенський висунув ідею 

часу як четвертого виміру простору. Людина живе в матеріальному світі, але 

матерія – це лише форма свідомості, яку можна лише мислити. Речі, предмети – 

це комплекси відчуттів, спроектовані у простір. Вони існують лише тому, що 

людина їх сприймає [530, с. 131]. Може видаватися так, що людина живе у двох 

вимірах реальності: свідомості і світу. Але насправді світ є свідомість – 

свідомість Цілого. Кожен рух у матеріальному світі є грою думки. Явища у часі 

для рецепторів сприйняття постають як миттєвості життя у тримірному 

просторі. І ці миттєвості для свідомості – це об’єктивна реальність. Теперішнє 

як об’єктивна реальність – це мить переходу із майбутнього в минуле. Але 

оскільки мить не має протяжності, то теперішнє не існує, – лише минуле і 

майбутнє, тобто те, що не є об’єктивною реальністю. Виходить, що рух у 

тримірному світі – абстракція, реально можуть існувати лише ідеальні 

миттєвості буття, котрі постають не в просторі і часі, а у вічності і 

безконечності. Ідея руху, на думку П. Успенського, є результатом відчуття часу 

як недосконалого розуміння простору [530, с. 176]. Свідомість не може бути 

відображенням в часі рухомої матеріальної дійсності, бо поза свідомістю нема 

часу і нема руху. Але свідомість може образотворити минуле і майбутнє як 
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завгодно і скільки завгодно. Тобто виходить, що «відображення» наділене 

більшим потенціалом актуалізації буття, ніж «об’єктивна дійсність» – це 

інтелектуальна пастка матеріалізму. Якщо рух і час – це ілюзія свідомості, то 

сама свідомість – це єдина основа світу. Через те філософія може бути тільки 

ідеалістичною. Якщо рух у часі – це фікція мислення, то єдиною підставою 

об’єктивної реальності мав би залишатися простір. На перший погляд речі 

твердо знаходяться у просторі як об’єктивна реальність, тобто властивість 

світу. Але людина об’єктивно пізнає світ лише одним способом – проектуючи 

поза себе причини своїх відчуттів. Тож опредметнений світ довкола нас – це 

лише комбінація відчуттів із зрозумілою причинністю (якщо річ є результатом 

доцільної праці) та незрозумілою причинністю (якщо річ постає 

непередбачуваним фактом обмеження).  

Недиференційованим елементом простору виступає точка, яка рухається 

у просторі і залишає слід свого руху у вигляді лінії, але ідея напряму руху не 

властива самій точці. Лінія рухом творить поверхню у напрямі, який з лінії не 

виводиться. Поверхня залишає слід свого руху у вигляді тіла, але ідея напряму 

з неї не виводиться, бо напрям руху, виведений з поверхні, назавжди 

залишиться поверхнею, а не тілом. Якщо лінія є безконечним числом точок, 

поверхня – безконечним числом ліній, тіло – безконечним числом поверхонь, 

то що (або Хто) є безконечним числом тіл?Якщо точка є розрізом лінії, лінія – 

розрізом площини, площина – тіла, то розрізом чого є тіло? 

Кожну точку тримірного простору П. Успенський вважає розрізом лінії 

вищого, четвертого простору, який ототожнює з часом [530, с. 37]. Усе, що 

існує в часі, є розрізом у просторі [530, с. 82]. П. Успенський пише: «Те, що для 

нижчої істоти (слимака) є час, для істоти вищого ступеня (пса), стає простором, 

і час цієї істоти стає простором для вищого ступеня істоти – людини» [530, 

с. 79]. Для одномірної істоти, – слимака, – час – це поява і зникнення точок, а 

простір – це лінія. Для людини простір – це безконечна сфера, все інше – час. 

Відчуття простору – це здатність уявлення у формах. Якщо рукою торкнутися 

поверхні стола, то істота двомірної свідомості доводитиме істину об’єктивної 
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реальності, яка існуєдля неї у формі п’яти кілець-відбитків, залишених 

пальцями, не маючи уявлення ні про пальці, ні про руку, ні про того, хто і для 

чого залишив власні відбитки. Двомірна істота уявляє собі два виміри 

простору. Третього вона не бачить: про третій вона повинна знати: 

запам’ятовувати персонально кожен предмет, що постає перед її зором із 

глибини перспективи. Людина сприймає простір тримірним, і, відповідно, 

тримірним трактує час. Отже, людина мислить і знає поняття четвертого виміру 

як ймовірності. А той, хто оперує поняттями, має бути наділений мовленням. 

Таким чином слово приходить у свідомість у часі але із вічності. Інтуїція 

четвертого виміру дозволяє робити узагальнення і прогноз, тобто передбачати 

властивості світу до моменту акту звершення. Це допомагає людині 

здійснювати вільний вибір між альтернативами, оскільки майбутнє несе 

можливості. Кожне тримірне тіло – це проекція чотиримірного тіла, його 

зображення на площині світу. Чотиримірне тіло являє собою безконечне число 

моментів існування тримірного тіла, – його станів і положень. Це тіло у часі є 

цілісністю миттєвостей становлення, модифікацією якісних станів форм-

ейдосів, як лінія є безконечним повтором точки. Тіло людини у безконечній 

тривалості часу являє собою цілісність, яку прийнято називати «душа». Життя 

людини – це тривалість душі у часових зрізах буття тримірного тіла у 

тримірному просторі. Тоді національна історія – це буття тіла народу у часі як 

цілісності у вічності. І ця цілісність – це душа народу, що живе у слові його 

мови. Постава явищ у часі, тобто власне буття, має для свідомості суб’єкта 

пізнання спонтанний характер тому, що рецептори не налаштовані на четвертий 

вимір, який є буття інтегральне. Тобто, якщо для свідомості третього виміру 

минуле – це те, що було, то для свідомості четвертого виміру – усе, що могло 

бути, – і воно становить майбутнє. Логіка мислення пересічної людини шикує 

явища у причинній залежності: раніше, тепер, після. Інтелектуал, фаховий 

політик, державний менеджер (у жодному випадку не «креол») має бачити 

джерела інтегральної волі до життя і скеровувати синергію цієї волі для розвою 

життя нації: тепер, тепер, тепер. Але когнітарій має іти ще далі: він має 
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«бачити» ноуменальні витоки інтегральних імпульсів волі до життя не в режимі 

історичного часу, а в єдності Сущого: завжди, завжди, завжди. Те, що існує 

понад часом, – ноумен, – є ціле,мінливі прояви якого у тримірному світі земних 

істот є лише його відображеннями, фракталами його сутності. Буття ноумена є 

одночасся усього у вічності становлення. Свідомість когнітарія може 

відобразити наратив ноумена у тримірному світі лише через образний знак 

потоку вищого буття, – символ, – такий художній образ, через який можна 

передати присутність безконечного Цілого у локальності кожної проявленої 

частки, Єдиного – у всьому. 

Сучасна модель «економічної людини», –maxutility, – передбачає 

наявність свідомості істоти двомірного простору, котра існує на дуальній 

площині «виробництво – споживання». Граничні параметри такого світу – це 

оптимум Парето. Не дивно, що мейнстрімівська ідеологія безпорадна і в 

прогнозах, і в рецептах щодо економічних криз – вона їх не бачить як слимак 

кута. Адже бентамівський утилітарний наратив економічної людини, котра 

розривається на площині між полярностями задоволення і страждання, 

передбачає наявність свідомості комахи – істоти двомірного простору, а не 

людини як духовної істоти, наділеної потенціалом свободи у творчості. Перший 

прорив у цій косній ментальності здійснив Й. Шумпетер, запропонувавши ідею 

інсайдера «нових комбінацій», тобто такого типу свідомості, яка 

здатнаобразотворити майбутнє у якісно нових модальностях буття, де інновація 

– це ейдос буття, оформлений у можливість небувалого, в атрибут Сущого у 

модусі Субстанції. Наступний крок у розвитку економічного мислення, 

пов’язаного з динамікою соціокультурних флуктуацій, – це обґрунтування ідеї 

становлення когнітаріату як основного класу суспільства нооекономіки 

ідеаційної культури. 

Когнітарій бачить Буття Нації як Тіло Історії, яке у часі виявляє 

властивості Сущого – онтологічну причинність та метафізичну доцільність, 

котрі сприймаються як Національна Доля і Воля, і конституює Словом 

поточний чин їх синтезу у Холотропному Бутті, де пращурі і нащадки існують 
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одночасно і завжди. Холотропна ідея доцільного Буття оформлюється 

когнітарієм у парадигмальний проект історичного розвитку для його 

довершеної актуалізації у патернальних господарських практиках. 

Холотропний принцип Буття Тіла Народу України в його Історії відображено 

на рис. 5.11.  

Можемо узагальнити, що у динаміці циклу соціокультурних флуктуацій 

економічних систем симулякр виступає і як феномен, і як знак. Він означає 

такий лаг спадної траєкторії циклу, коли наративації праксеологічної 

активності, зосереджені в патернах культури та інститутах економіки, не 

відображають онтологічних сенсів буття в аксіологічних оцінках якості буття. 

Симулякр означує завершальну фазу циклу соціокультурної динаміки перед 

біфуркаційною зміною домінуючого типу культури. Симулякр як феномен 

відображає гомеостатичний стан економічної системи, патернальне відтворення 

якої реалізується інерцією інститутів в умовах ентропії вольового начала, 

субпасіонарності виробничих відносин, через що як патерни цілеспрямовано 

відтворюються «пастки бідності», «ресурсні прокляття», «загадки капіталу», 

«Малтусові кумівства», «глухі кути», «вбивства переможців» тощо. 

Отже, симулякр – це діагностичний показник майбутніх змін не лише у 

сфері виробничих відносин чи інституціональної архітектоніки економічних 

систем, а інформатор перспективи сутнісних зрушень у свідомості суб’єктів 

економіки як носіїв культурної ментальності. На основі існуючої симулякрії 

можна прогнозувати появу і поширення інноваційно-парадигмального проекту 

історичного розвитку, конституйованого аксіологічним переосмисленням та 

переінтерпретацією одвічних сенсів буття та їх систематизацією у 

конструктивний образ світу, де запропоновано інноваційний алгоритм зняття 

нагромаджених суперечностей між буттям і небуттям, для ігнорування яких 

власне і слугує симулякр.  

Мімезис симулякрів сигналізує про ще одну можливість інноваційного 

розвитку – реалізацію «переваг відсталості». У постіндустріальну епоху, у 

переддень зміни типу домінуючої культури, «перевага відсталості» означатиме 
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Джерело: авторська розробка. 
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Рух пізнаних онтологічних сенсів 
буття у символах етнокультури через 
синтез традиції та інтелігібельності у 
когнітивних актах інтегральної волі до 

життя українців 

Національ
на Ідея –

футуроси-
нергетичн
ий проект 

Буття 
України 

 – парадигмальні проекти як пасіонарні спалахи історичного 
розвитку буття етносу і нації, та сучасна Українська Національна 
Ідея 

Рис. 5.11. Синергія духу і волі в національній  історії України 

Історичні Еони Буття України 
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реалізацію на інноваційних засадах такої конкурентної переваги, яка надасть 

нову інтерпретацію місця людини у світі.  

Чому середовищем реалізації «переваг відсталості» у соціокультурному 

просторі постіндустріальної цивілізації ми вважаємо Україну? По-перше, 

Україна – це східна периферійна зона сучасного Заходу, тобто зона рубіжної 

комунікативності культур, де відбувається не просто асиміляція однією 

культурою (модерністською) іншої культури (традиційної), а має місце синтез 

тих цінностей, переосмислення яких дозволить створити комунікативний 

простір можливості становлення футуросинергетичного проекту розвитку. По-

друге, у сучасній історії української нації хвиля циклу соціокультурної 

динаміки заміщення чуттєвої культури ідеаційною, накладається на фазову 

хвилю етногенезу, що надасть кумулятивний ефект процесам трансформації 

українського суспільства та його економічної системи. На сучасному етапі має 

місце регенераційна фаза українського етногенезу, посилена ідеаційними 

наративами культурної ментальності, що підвищує шанси України у 

виробництві і реалізації парадигмального проекту випереджувального 

розвитку. По-третє, вже сьогодні існують ґрунтовні складові подібного 

парадигмального проекту: фізична економія, «філософія серця» Г. Сковороди у 

поєднанні із ідеями еволюційної економічної теорії, Синьої Економіки, Іншого 

канону і т.п. являють собою світоглядну систему із виразними тенденціями 

холотропної свідомості у поясненні буття світу і мети діяльності людини і 

суспільства на засадах цінностей ідеаційної культури. У жодній іншій країні 

світу нема такої кількості передумов появи і реалізації ідеаційно-есенціального 

проекту Людини як Вселенської істоти, покликаної здолати дискретності земної 

ентропії чином духовної творчості.  

 

 

 

 

 



415 
 

Висновки до розділу 5 

1. Аналіз 22 основних індикаторів впливу соціокультурного сектора на 

економічний розвиток України, розроблених за методологією ЮНЕСКО, дав 

змогу систематизувати пріоритетні напрямки ефективного застосування 

повною мірою потенціалу внеску культури в економічний розвиток. При аналізі 

впливу індикаторів соціокультурного сектора на економічний розвиток 

України, зосереджених у семи сферах (економічній, освітній, управлінській, 

соціальної участі, гендерній, комунікаційній та культурної спадщини), нами 

взято до уваги особливості культурної ментальності сучасної епохи 

національного буття українців, зокрема: свідомості ідентичності, довіри і 

соціального капіталу, аксіологічних оцінок доцільних практик, інклюзивності 

соціально-економічних та політичних інститутів, креативних індустрій тощо. 

Синергетико-кумулятивним ефектом реалізації потенціалу впливу індикаторів 

культури на економічний розвиток України наділений індикатор розвитку 

культурно-креативних індустрій у соціальній та культурній сферах розвитку 

національної економіки. Крізь призму впливу індикаторів соціокультурного 

сектора на економічний розвиток України нами простежено логіку стратегії 

економічного розвитку України, де культура виступає не лише середовищем 

засобів, а й континуумом цілей, передусім на  макро- та мегарівневій позиціях 

квадрової структури тріалектико-атрактивних вимірів національного буття. Так 

зокрема, і сфера комунікації через розвиток свободи слова і розширення 

кількості Інтернет-користувачів, і сфера науки і освіти через формування 

інтелектуального потенціалу, і сфера економіки через активізацію аутсорзингу 

у глобальному просторі інформаційних технологій, і сфера управління через 

інклюзивну інстиуціоналізацію концепції креативно-культурних індустрій, і 

сфера соціальної участі через становлення довіри і соціального капіталу, і 

сфера культурної спадщини через рекурентне переосмислення онтологічних 

сенсів цінностей, покликані кристалізувати завдання та окреслити можливості 

розвитку культурно-креативних індустрій в Україні. Зокрема: сприяти розвитку 

когнітивного виміру інтелектуального потенціалу для виробництва 
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інформаційно-культурних продуктів із креативним контентом його мінової 

вартості; стимулювати аксіологічні наративи активізації ідентичності для 

інтегральної участі у патернальних практиках економічного розвитку на основі 

соціального капіталу; розширювати і поглиблювати синергетичний ефект у 

креативних ланцюгах створення вартості на основі ІТ-технологій; сприяти 

інклюзивній інституціоналізації розширення попиту та активізації виробництва 

на основі креативних індустрій у відповідності до цінностей ідеаційної 

культурної ментальності; сприяти трансформації споживацької аудиторії ІТ-

мережі у виробників культурних інновацій через цілеспрямовану культурну 

політику мотивації виробництва культурно-креативних та аксіологічно-

когнітивних інновацій. У випадку реалізації завдань і можливостей культурно-

креативних індустрій їх синергетичним ефектом постане формування в Україні 

нового меритократичного класу суспільства нооекономіки ідеаційної культури 

– когнітаріату, виробників текстів аксіологічно осенсовленого буття у його 

онтологічно-холотропному вимірі як мінових вартостей українського варіанту 

нооекономіки ідеаційної культури.   

2. Реальністю економічного життя є динаміка економічних систем: не 

лише рух вартості ринковим простором, зміна та вдосконалення 

інфраструктури, інституціональні вдосконалення та впровадження 

технологічних інновацій, а й зрушення у свідомості економічних акторів, зміна 

мотивацій та способів максимізації добробуту тощо. Тобто глибинною, 

неспостережуваною безпосередньо у сфері виробничих відносин, рушійною 

силою економічних трансформацій є модифікації існуючих культурних 

патернів ментальності, передусім тих, де невпинно понижується рівень 

гомеостазу, оскільки кожен наступний цикл суспільно-економічного 

відтворення наділений меншим енергетичним бюджетом, ніж попередній, і 

супроводжується зниженням добробуту та загостренням економічних 

суперечностей. 

3. Перехідні економічні системи в еволюційному векторі свого руху 

повинні здолати дискретності ентропійних патернів «пастки бідності», 
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«ресурсного прокляття», «загадки капіталу», «глухого кута», «Малтусового 

кумівства», «вбивства переможця», «Червоної Банкономіки» та ін. 

Аксіологічною основою цих патернів переважно виступає патерналістська 

ментальність, унітаристське розуміння соборності, етатичні очікування – 

загалом, пасивність, возведена в ранг етичної норми, а також слабка воля до 

самоорганізації. 

4. «Пастка бідності» не є природним явищем, а наслідком асиметрії 

розподілу влади, яка, в свою чергу, виникає як результат глибокої майнової 

нерівності відносин власності, передусім, монополії на природні ресурси. Вчені 

одностайні у необхідності донорських фінансових ін’єкцій з боку багатих країн 

для жертв «пасток бідності», але лише одиниці здатні бачити ту сферу 

першопричинності, зміни у якій зумовлять успішність економічних реформ у 

перехідних суспільствах – це руйнація «залізного закону олігархії».  

5. «Залізний закон олігархії» являє собою гомеостатичну фазу патерна 

влади, де має місце інституціоналізована екстракція ренти провладними 

елітами у пріоритетних галузях із спадною прибутковістю. Цей стан 

економічної системи характеризується ще такими патернами як «ресурсне 

прокляття» і «загадка капіталу». Небезпека першого у тому, що він програмує 

занепад, бо споживається капітал, а не дохід. «Ресурсне прокляття» спричинює 

«загадку капіталу», бо «вікна можливостей» відкриті лише для креольських 

еліт, котрі реалізують економічні інтереси та мають майновий зиск від 

існування «пастки бідності» як джерела ренти. 

6. Ідеологи мейнстріму пропонують такі рецепти реформ, які ніколи не 

дадуть задовільного суспільного добробуту, бо жодні «ліки» не враховують 

необхідності зміни еліт, передусім – економічної нівеляції «креолів» як 

панівного класу суспільства і заміщення їх когнітаріатом – меритократією 

ідеаційного типу культурної ментальності. Когнітивні ресурси бідних країн 

потрібні Заходу лише для надання аутсорзинґових послуг. 

7. Короткий і ефективний шлях становлення когнітаріату пропонує 

Інший канон, але цей шлях неприйнятний для мейнстріму, бо порушує 
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асиметрію міжнародних економічних відносин, вибудуваних на економічній 

політиці «порівняльних переваг», висуваючи необхідність протекціонізму на 

стадії конкурентного становлення обробних галузей національної економіки із 

збільшуваною прибутковістю, та подальшого зростаючого попиту на 

інтелектуальний капітал в межах власної національної держави. Тобто Інший 

канон пропонує «неолістівсько»-постіндустріальну модель економічного 

розвитку, зокрема, випереджувального розвитку. 

8. Фізична економія – це парадигмальний проект економічного розвитку, 

що випливає із метафізичних принципів буття. І саме це насторожує і 

відштовхує багатьох адептів мейнстріму. Оригінальність парадигмальної ідеї 

української школи фізичної економії, озвученої М. Руденком, полягає в тому, 

що універсальним джерелом економічної вартості (абсолютної додаткової 

вартості) є Сила Моносу, тобто уся сила Всесвіту, зосереджена у відцентровій 

силі Світової Монади, яка діє на усіх рівнях буття. Єдиною біологічною 

передумовою життя людства як цивілізації є енергія прогресу – сила життя у 

злаках нового врожаю. Вона ж в економіці, зокрема у промисловості, постає як 

капітал: капітал = енергія прогресу – ентропія. Тип цивілізації залежить від 

способів розподілу п’яти енергетичних одиниць. Занепад має місце там, де 

патерн влади самовідтворюється коштом споживання енергетичних одиниць, 

більших ніж одна п’ята. Передумовою для розвитку з метою становлення 

збалансованого «добробуту для всіх» на засадах фізичної економії є такий 

розподіл п’яти енергетичних одиниць енергії прогресу між біосферою і трьома 

секторами економіки, коли дві п’ятих іде на саморепродукцію екологічного 

довкілля, а одна друга із трьох п’ятих – це прямі інвестиції в розвиток науки, 

освіти, культури, мистецтва, філософії, гуманітарного, а не лише природничого 

знання, тобто – на виробництво Логоса, на підвищення когнітивного потенціалу 

розпаковування спресованого континууму сенсів семантичного вакууму для 

творення текстів – систематизованих семіотичних дискретностей інноваційних 

можливостей якісно вдосконаленого буття. 
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9. Особливим маркером стану економіки виступає симулякр, який є 

ентропійним патерном відтворення онтологічно знесутнісненого буття. 

Мімезис симулякрів під личиною впровадження передового досвіду 

прогресивних економічних відносин є виразною діагностикою культурних 

проблем суспільства і, відповідно, транзитивного стану економічної системи. 

Симулякр – це, взагалі, знак культурної деградації. Він може впроваджуватися 

«креолами» цілеспрямовано для унеможливлення появи когнітаріату. Мімезис 

симулякрів тісно пов'язаний з явищем «переваг відсталості» як складової 

стратегії «порівняльних переваг». Для індустріальної економіки ефект «переваг 

відсталості» зводивсядо «зворотної інженерії», внаслідок чого випускався 

більш вдосконалений взірець. В постіндустріальну епоху «перевагою 

відсталості» вважається розвинене інфраструктурне середовище відтворення 

інтелектуального капіталу у бідних країнах для обслуговування інформаційних 

ринків розвинутих країн. 

10. Прихованим різновидом симулякрії, яка для когнітивно 

непідготовленого неофіта може видаватися культурною передумовою 

випереджувального розвитку на основі «переваг відсталості», постає датаїзм. 

Його небезпека полягає у тому, що постулюючи свободу доступу до інформації 

у безплатній мережі, він узалежнює людське життя від універсального 

інформаційного алгоритму розв’язання усіх життєвих ситуацій та моделювання 

усіх мислимих напрямків людської діяльності. Людина стає засобом, живим 

придатком Інтернет-мережі. Життя обезцінюється відсутністю свободи, яку 

заміщує алгоритм. Сенс життя – безперервно поповнювати мережу досвідом 

пережитого. Мережа перетворюється в основний предмет екзистенції – 

досконалий наратив поневолення людини. Але датаїзм несе у собі і 

конструктивне начало – забезпечення інформаційної повноти в умовах 

перспективи обмеженого праксеологічного вибору. Датаїзм – це випадок 

вульгарної есенціальності, прихований симулякр, який треба навчитися 

розпізнавати і обмежувати, а вже потім – використовувати. 
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11. Стратегічним людським ресурсом випереджувального розвитку на 

основі «переваг відсталості» безумовно виступає когнітаріат. Це 

інтелектуальний ресурс інтелігібельного типу свідомості, чутливий до 

інтегрального ритму часу як особливого (четвертого) виміру простору. На 

відміну від ІТ-хакера, когнітарій не просто продукує технологічне ноу-хау – він 

створює тексти, наділені онтологічним розумінням сенсів буття. Сфера 

інформаційної мережі, у якій працює когнітарій – це режим спільноти – 

мультиінтелектуальний когнітивний континуум тих, кого об’єднують спільні 

цінності. На відміну від будь-якого іншого ґатунку інтелектуала, когнітарій 

бачить атрактивний ноумен онтологічної причинності та метафізичної 

доцільності існування системи поза дискретностями історичного часу. У 

сучасній Україністворено унікальні передумови для появи когнітаріату: 

інтелектуальний ІТ-капітал у статусі прекаріату; ще жива етнічна культура, 

котра зберегла символи принципів Світобудови, де закодоване знання про 

ідеальне Першоджерело усього проявленого та обґрунтовано місце людини у 

середовищі можливого ідеально впорядкованого світу; гуманістичні світоглядні 

парадигми соціально-економічного розвитку, які відображають соціокультурні 

флуктуації становлення ідеаційної культури, передусім, фізична економія; 

високий ступінь пасіонарності, пов'язаний із початком регенераційної фази 

українського етногенезу, відображений у подіях Революції Гідності та подіями 

на Сході. Синергія цих чинників може забезпечити українське економічне диво. 

Основні результати дослідження опубліковано у: [581, 582, 583, 584, 

587, 588, 589, 591, 600, 601, 605, 606, 609, 612, 614, 616, 617, 622, 626, 630, 634, 

636, 641, 642, 656].   
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ВИСНОВКИ 

У дисертації на основі дослідження впливу чинників соціокультурної 

динаміки на процеси становлення і розвитку економічних систем 

запропоновано нове вирішення актуальної та важливої наукової проблеми – 

формування теоретичних та методологічних засад функціонування 

соціокультурних економічних систем у трансформаційний період. Результатом 

дослідження стало формулювання висновків концептуального, 

методологічного, синергетичного та науково-практичного характеру. 

1. Економічна система суспільства є складною системою, 

функціонування якої зумовлюють контенти, наративи і сенси, які не завжди 

потрапляють у поле зору досліджень економістів-теоретиків, що послаблює 

системний аналіз причинно-наслідкових явищ економічного життя, зокрема, 

ідентифікацію атракторів економічної динаміки. Часто подібні між собою 

статистично економічні факти, репрезентовані кількісними величинами, 

можуть мати різну ноуменальну природу, бути результатами патернальних 

практик різних культурних середовищ із якісно відмінними наративами 

ідентичності та уявлюваним інтегральним національним образом світу як 

бажаної довершеної реальності буття кожного члена суспільства. Культурні 

детермінанти ментальності виявляються важливим і впливовим чинником усіх 

сфер економічної дійсності: виробництва, обміну та розподілу, зумовлюючи у 

підсумку різний рівень суспільного добробуту та місце країни у рейтингу 

економічного розвитку. Синергетичний вплив культури на емерджентність 

економіки – це тема порівняно нова; ця проблема малодосліджена і вкрай 

актуальна для розвитку економічних систем, особливо перехідних соціумів, до 

яких все ще належить Україна, бо події останніх років ознаменували 

незавершеність економічної структури українського суспільства, незадовільну 

існуючу інституціональну архітектоніку, яка утворилася в умовах становлення 

кримінального капіталу та корупції влади, невідповідність способу організації 

економіки очікуванням більшості українських громадян, які відважилися на 
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громадянський спротив цій недосконалості як замкнутій системі 

несправедливості та експлуатації. 

2. Національна економічна система – це форма об’єднання людей, які 

мають спільні цілі у стосунку один до одного. Тобто, це інтегральний 

континуум, що має холотропний вимір – атрактивність капіталу духу і волі в 

осягненні спільної мети – буття нації у добробуті. Атрактивність – 

цілеспрямована сила волі до життя – це зумовлюючий чинник якості розвитку 

продуктивних сил, передусім, людського капіталу і зокрема – когнітивних 

ресурсів, адже задано наратив пізнавальної сфери можливості добробуту, 

несуперечливого у принципах розподілу вартості і доходів. Атрактивність волі 

та холотропність свідомості утворюють контур посилювального зворотного 

зв’язку синергетичного процесу економічного розвитку нації; без них 

немислимий вибір економічної моделі, адже економічна система – це процес 

добробуту, а ідея добробуту – це інтелігібельно відрефлексована екзистенція, 

оформлена в культурний патерн. Тому економічна система – це культурний 

патерн, огорнутий грошовою вуаллю.  

3. Аналіз взаємовпливу культури та економіки неможливий без 

застосування міждисциплінарного підходу. Оскільки культура – це континуум 

отекстовлених сенсів, ретрансльованих в історичному часі для відтворення 

якісних модальностей буття у патернальних практиках, то синергетика 

культури підносить економічну системологію у сферу Антропного принципу 

обґрунтування Буття. Економіка перетворюється у засадничу науку 

обґрунтування не лише причинностей фактів буття як кількісних станів 

матеріального добробуту, а й можливостей, обумовлених вищою доцільністю 

на основі знань про ідеальні алгоритми маніфестації проявлення мислимо-

бажаного як невідворотно-очікуваного. Економіка у соціокультурному 

контексті еволюціонує в науку про матриці можливого в природі суспільства не 

лише в обмежено-утилітаристському сенсі, а холотропно-атрактивному. 

Дискретна даність предмета економіки еволюціонує від наративу maxutility до 

розуміння людини не лише як споживача і розтринькувача, а як співпричетного 
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діяча, трансформатора космічної енергії, передусім сонячної енергії у 

фотосинтезі біосфери, котрий збільшує корисною працею енергетичний 

бюджет планети.  

4. Культурний алгоритм конституювання економічної діяльності 

передбачає трансформацію парадигмального проекту  розвитку у патернальний 

проект відтворення. Кожен парадигмальний проект  атрактивний, містить образ 

світу, ідею бажаної дійсності, котра осягається праксеологічно еквіфінальним 

або мультифінальним синергічним чином. Атрактивність патернального 

проекту зумовлює собою парадигмадльний проект. Ідентифікація атрактора – 

мета системного аналізу, що досягається застосуванням когнітивного підходу, 

тобто розумінням першопричини, відповіддю на запитання «чому?». 

Когнітивний підхід пізнання дійсності включає аксіологічно-онтологічний 

наратив стану свідомості цілеспрямованих суб’єктів спільноти із узгодженими 

інтересами, які є наслідком холотропності стану свідомості когнітаріїв. 

Культурні патерни відтворення економічної дійсності структурно являють 

собою конфігурації-тріади: α-патерн – це переважно творець ідеї 

можливостінової вдосконаленої економічної дійсності, шумпетерівський 

інсайдер «нових комбінацій»; β-патерн – це суб’єкт, котрий забезпечує втілення 

ідеї у практику пропозицією енергетичної основи актуалізації, наприклад, 

кредитуванням інноваційних проектів; γ-патерн – це суб’єкт, відповідальний за 

функцію забезпечення гомеостатичного стану системи, реалізатор кінцевої 

мети – ринкової трансакції і забезпечення доходами.  

5. Зумовлюючим ядром парадигмального проекту інноваційного 

розвитку економіки є аксіологічний наратив – спосіб розуміння істини, 

сукупність оцінок сенсу буття та доцільності того чи іншого способу 

життєдіяльності. Щоб економічна система еволюціонувала, ноуменальний 

простір має бути поліатрактивним, щонайменше – біатрактивним, для 

можливості переливу енергії. Сучасний економічний мейнстрім являє собою 

аксіологічний релятивізм, оформлений в утилітаристський парадигмальний 

проект та раціоналістський патернальний проект. Аксіологічний релятивізм 
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провокує дискретність мислення, заперечує субстанціональність начал і 

замикає потенціал рефлексивності в умови чуттєвого світу у напрямі 

максимізації насолоди. Абсолютизм раціоналістичного патерна економічної 

поведінки підважується «ефектом ендаумента» та «помилкою хіндсайта». 

Вибравши предметом економіки сферу каталаксії, мейнстрім утвердив 

гомеостатичний патерн в якості організаційного, економічне середовище 

принципово дискретним, а економічний аналіз звів у простір статичної 

ефективності, де ентропійні екстерналії у практиці господарювання неможливо 

теоретично пояснити і доводиться ігнорувати. 

6. Аксіологічний наратив несе образ світу, який випливає із двох 

способів світорозуміння: механістичного та органічного. Механістичний 

світогляд формується чуттєвим типом культурної ментальності та ургічною 

уявою світорозуміння. Органічний світогляд постає із ідеаційного типу 

культурної ментальності та гонічної уяви світорозуміння. Урго-механістичне 

світосприйняття конституйовано принципом причинності, а гонійно-органічне 

– принципом доцільності. Алгоритми руху механістичних систем носять 

універсальний характер, а отже – закону ургійного облаштування світу 

уніфіковано-ідентичного скрізь і всюди в часі і просторі. Тому мейнстрім 

говорить про універсальні економічні закони, яким має слідувати будь-який тип 

суспільства, відкидаючи як культурний непотріб усе, що не вписується в патерн 

maxutility. Для ургічної ментальності історія – це період причин, що дав 

прогнозовані наслідки, а сьогодення – час причинності прогнозованого і 

математично запрограмованого в очікуваних результатах майбутнього – 

жодних несподіванок і «зиґзаґів історії». 

7. Наївний догматизм урго-механістичних наративів організації 

господарювання, поширюваний мейнстрімом, і який скрізь заперечується 

економічними реаліями життя, спонукає до пошуку аксіологічних витоків 

успішної економічної моделі розвитку у ретроспективному просторі історії 

національної культури. Не становить винятку і Україна: останнім часом 

пожвавився інтерес до дослідження витоків онтологічних сенсів аксіологічного 
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ойкоса господарювання, збереженого у звичаях і символах етнокультури. Серед 

таких досліджень можна виділити: [6-8], [11], [22], [26], [63], [64], [78], [85], 

[90], [92], [112], [114], [154], [156], [159], [160], [169, 170], [172], [196], [213], 

[229], [234-237], [254-256], [257], [259], [261], [263], [265], [266], [281], [302], 

[303], [308, 309], [314], [350], [352], [363], [354], [367], [369], [392],[395], [396], 

[398], [407], [418], [425], [449], [451], [455], [456], [464], [474], [475], [492], [495], 

[499], [500], [506], [527], [559-561], [568], [569], [570, 571], [645-654], [671]. 

8. Культура – це успадкована система колективної ідентичності, що 

постає на основі досягнень розумової діяльності у способах користування 

природою. Уявлень про способи користування природою і місце людини у цих 

процесах є два, і вони визначають тип культурної ментальності: чуттєва та 

ідеаційна культура. Чуттєва культура – це упорядкована система мислення, що 

несе наративи сенсів, утворені внутрішнім досвідом чуттєвих вражень від 

видимого зовнішнього світу. Аксіологія чуттєвої культури ґрунтується на 

«грошовому способі мислення» – утилітарному наративі вираження баченого 

чи пізнаного у грошовому еквіваленті, де будь-що  може бути отоварене. 

Парадигмальним проектом чуттєвої культури виступає «laissezfaire» – 

досконала форма суспільно-економічного порядку, у якому найефективніше 

досягається максимізація індивідуальної корисності шляхом мінових 

трансакцій. Цей проект має узагальнену назву: ринкова економічна система. 

Праксеологічним патерном чуттєвої культурної ментальності слугує проект 

maxutility – знеособлений інтегральний образ досконалого егоїста, що 

максимізує індивідуальну корисність у формі грошової винагороди раціонально 

осмисленою дією шляхом виробничої спеціалізації чи надання послуг.  

9. Дискретна хвиля циклу чуттєвої культури протікає у трьох фазових 

переходах: 1) як активна чуттєва ментальність; 2) як пасивна; 3) як цинічна. 

Кожен тип ментальності оперує різними аксіологічними оцінками потреб і 

можливостей, цілей і засобів, буття і свідомості, влади і знання, а також володіє 

різним енергетичним бюджетом забезпечення патернальних практик 

відтворення індивіда і соціуму. Ургічно-активна чуттєва культурна 
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ментальність – це тип шумпетерівського інсайдера «нових комбінацій», який 

прагне шляхом інноваційного експерименту видозмінити довкілля для 

глибшого максимального задоволення утилітарних потреб реалізації влади і 

контролю над емпіричною, матеріальною, чуттєвою реальністю. Якщо активна 

чуттєва культурна ментальність ґрунтується на наративі асиміляції довкілля з 

допомогою техногенного винахідництва, то пасивна чуттєва ментальність 

наділена адаптивним потенціалом реакції на зовнішні виклики, вольовий 

імпульс її пасіонарності гомеостатичний – статичне самовідтворення у пасивній 

чуттєвій насолоді. Цинічна чуттєва ментальність використовує наративи 

ідеаційної культури як симулякри для виправдання власної чуттєвості. 

10. Економічне мислення сучасної епохи породжене аксіологією 

чуттєвої культури. Співвідношення між економікою і культурою у суспільному 

бутті розглядається у трьох вимірах: 1) як комбінація; 2) як інтеграція; 3) як 

рефлексія. Комбінація культури та економіки в умовах обмеженої 

раціональності зводиться до впливу культури в економіці як: 1) джерела 

обмежень; 2) джерела переваг; 3) причин відхилення від моделі. За способом 

інтеграції існує розуміння: 1) економіки як культури; 2) культури як економіки. 

Нами у дисертаційному дослідженні сповідується перший підхід, згідно з яким 

кожна економічна система суспільства являє собою соціокультурне явище у 

флуктуаційній динаміці дискретних процесів буття. За ознакою рефлексії існує 

так звана «культура економістів», в основі якої лежить патернальний проект 

універсального суб’єкта-фахівця, який трактує maxutility як патерн 

субстанціонально-фрактальної ідентичності в усіх мислимо-можливих сферах 

людського буття. 

11. Історично хвиля циклу чуттєвої культури набула наростаючої 

траєкторії становлення у добу італійського Відродження. Аксіолгічне 

обґрунтування отримала у період німецької Реформації. Оформилася у 

парадигмальний проект під впливом гуманістичних ідей французького 

Просвітництва і, врешті-решт, втілилася у режим патернальних практик 

економічної дійсності в період англійської Промислової революції як ринкова 



427 
 

економіка індустріальної цивілізації. Наш час являє собою флуктуючий 

континуум соціокультурної динаміки з наростаючими тенденціями становлення 

нового циклу ідеаційної культури, аксіологічні наративи, парадигмальні 

проекти та праксеологічні патерни якої функціонуватимуть в якості 

організаційних принципів нового типу цивілізації: постіндустріалізм, ноосфера, 

сингулярність тощо. 

12. Соціокультурна флуктуація економічних систем на всіх рівнях 

(мікро-, мезо-, макро- та мега-) має свій алгоритм: дисипативний рух від 

біфуркаційного імпульсу до гомеостазу. Негентропійний механізм 

соціокультурної динаміки економічних систем в умовах дисипативності 

процесу та дискретностей станів функціонування являє собою послідовність: 1) 

аксіологічного осмислення інтелектуальною елітою онтологічних сенсів буття 

для організації на їх основі форм життєдіяльності у відповідному локальному 

просторі та історичному часі; 2) створення конституйованого аксіологічними 

наративами парадигмального проекту історичного розвитку суспільства, який є 

інноваційним та альтернативним до існуючого здеградованого патернального 

проекту, у якому суперечності вже не розв’язуються, а нагромаджуються і 

загострюються; 3) трансформація парадигмального проекту історичного 

розвитку у патернальний проект соціокультурного відтворення через 

праксеологічну діяльність – власне економічну систему; 4) дисипативна 

ентропійність впровадженого патернального проекту розпочинається із 

заміщення організаційного патерна гомеостатичним в якості організаційного. В 

економіці це має місце тоді, коли під впливом дифузії інновацій вирівнюється 

норма прибутку. Шумпетерівський парадокс рівноважного ринку досконалої 

конкуренції гласить, що у цих умовах виробництво функціонує без прибутку, 

бо усі доходи поглинає вартість праці і землі. Єдиний спосіб прибутковості – 

максимізація корисності на основі асиметричної інформації, експлуатації та 

ошуканства. Економічний патерн вироджується у симулякр – знесутніснену 

модель буття, що зводиться до мавпування форми; 5) дисипація енергії у 

системі і наростання хаосучерез симулякри на вищих рівнях суспільного 
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відтворення змушує когнітивно-пасіонарну частину соціуму продукувати 

альтернативно-інноваційний парадигмальний проект через переосмислення 

онтологічних сенсів буття і висунення нової аксіологічної шкали обґрунтування 

доцільності буття в нових можливих умовах нового світу. 

13. Ідеаційний тип культурної ментальності у статусі домінуючого 

патерна культури, що задає параметри відтворювальної діяльності суспільства, 

приходить на зміну чуттєвій культурі, патерни якої виродились в ентропійні 

симулякри. Перша половина ХХІ ст. і буде тим біфуркаційним лагом заміщення 

соціокультурних типів з чуттєвого в ідеаційний стан. Геополітична 

периферійність України та її суто іманентний фактор – регенераційна фаза 

етногенезу, що діятиме як контур посилювального зворотного зв’язку, висуне 

Україну в епіцентр флуктуаційних процесів становлення ідеаційної культури. А 

це означає, що сучасні українці будуть задіяні як перші переосмислювачі 

аксіологічних сенсів, перші автори альтернативних парадигмально-

інноваційних проектів суспільно-економічного розвитку, і перші впроваджувачі 

патернальних практик у новопосталому світі нооекономіки ідеаційної культури. 

14. Ким будуть ці люди: осмислювачі, творці та впроваджувачі? За 

інтелігібельним характером своїх розумових здібностей вони визначатимуться 

як когнітаріат – меритократичний клас суспільства нооекономіки ідеаційної 

культури.Мегаалгоритм соціокультурної динаміки в історії світової цивілізації 

демонструє послідовну зміну типів домінуючої культури таким чином, що 

кожна нова форма соціокультурного порядку реалізується однією із захисних 

оболонок ядра матриці культури. Цих оболонок три: релігійна, когнітивна та 

естетична. Якщо минулий цикл становлення ідеаційної культури Середньовіччя 

був реалізований релігійною оболонкою – постала Християнська цивілізація. 

Якщо існуючий цикл чуттєвої культури сучасності був реалізований 

естетичною оболонкою – постало Ренесансне мистецтво, то майбутній цикл 

нової ідеаційної культури логічно і прогнозовано буде реалізовано когнітивною 

оболонкою – розвитком науки і становленням Ноосфери. І рушієм новітньої 

історії буде меритократичний клас як інтелектуальний капітал – когнітаріат. 
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15. Фільтр свідомості когнітарія зчитує і творчо розпаковує континууми  

спресованих сенсів шляхом їх ймовірнісного зважування на шкалі ущільненої 

ймовірності в еквімірному просторі семантичного вакууму і продукує текст – 

образотворений словом такий проект буття, у якому виявляється онтологічна 

новизна субстанціональної референтності можливого і дійсного. Шляхом 

переосмислення аксіологічного контенту семіотичних систем у холотропному 

вимірі можливого, когнітарій творить нову якість власного буття – породжує 

нетривіальний фільтр свідомості, що розширює когнітивну здатність 

інтелігібельної творчості, тобто створення інновацій. Інтелектуальне 

протиріччя неможливості доктринально імплікувати безмір можливого в акті 

унікального проявленого, когнітарій долає здатністю перемонтовувати 

семантичні структури, змінюючи аксіологічні контенти у напрямі холономності 

актуалізації усього, що може постати текстом як інноваційно-парадигмальний 

проект соціально-економічного розвитку – у цьому полягає суть ідеаційного 

мислення.  

16. Субстанція економічної вартості інформаційна по суті, оскільки 

цінності речей когнітивно відкриваються, а вже потім – матеріально 

втілюються. Праця – лише атрибутивний вимір субстанції. Споживна вартість 

товару – це його життєзабезпечувальна властивість, тобто інформація. А 

корисність інформації випливає із системи цінностей споживача – власне його 

культурної ідентичності. Енергія, – власне робота, – виникає як фокус 

ментального зусилля новопосталого тексту – розпакованого сенсу 

семантичного вакууму, інноваційного проекту буття. Свідомість перетворює на 

інформацію субстанціональні імпульси чистих можливостей актуалізацій 

семантичного вакууму. Отекстовуються через інтелігібельну діяльність лише ті 

континууми сенсів, якими свідомість імпліцитно «вагітна до зачаття» для їх 

об’явлення у слові «зрідненої праці» через творчість у свободі. Тією мірою, 

якою у слові інноваційної творчості суще втілюється у бутті, джерело вартості 

інформаційного продукту не субстанціональне, а есенціальне апріорі.  
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17. Оскільки невідворотна перспектива біологічної смерті була і є 

найпотужнішим чинником екзистенції, то кожен тип культури пропонує свій 

алгоритм безсмертя. Для сучасної обскураційної фази пасивно-чуттєвої 

культури своєрідним «проектом безсмертя» виступає ідея шостого 

технологічного укладу NВІС-техноконвергенції, де завдяки нано-

біоманіпуляціям з живою і неживою речовиною, людський організм (та 

інтелект зокрема) зможе невизначено довго проживати на землі. Аксіологічний 

наратив потенційно безсмертного ургопостандроїда – екс-людини – зможе бути 

втілений синергією патернальних проектів на мікро-, мезо-, макро- та 

мегарівнях суспільного буття чуттєвої культури. Кожен рівень – це 

дисипативна система, де гомеостаз досягається динамікою тріалектичних 

конфігурацій аксіологічних, когнітивних та матеріальних ресурсів розвитку. 

Тріалектичні патернальні конфігурації протікають у біполярному атрактивному 

континуумі ноуменальної дійсності. Тріалектична динаміка мікрорівня являє 

собою функціонування бізнес-тріад, де функцію організаційного патерна 

виконує інсайдер «нових комбінацій», патерна-підсилювача – венчурний 

капіталіст, а гомеостатичного патерна – маркетолог, у дихотомічному 

атрактивному просторі статичної та динамічної економічної ефективності. На 

мезорівні в атрактивному біполярному континуумі інклюзивних та 

екстрактивних політичних та економічних інститутів тріалектично 

розгортається патерн влади, у якому «знання» – організаційний патерн, «сила» 

– патерн-підсилювач, «багатство» – гомеостатичний патерн. На макрорівні, у 

режимі атрактивної дихотомії чуттєвої та ідеаційної культури, реалізуються 

тріалектичні конфігурації: аксіологічний наратив (організаційний патерн) → 

парадигмальний проект (посилювальний патерн) → праксеологічний патерн 

(гомеостаз). На мегарівні в атрактивному континуумі цивілізаційних домінант 

лінійного та есхатологічного розуміння історії, розгортаються тріалектичні 

конфігурації: Логос → Ейдос → Телос. 

18. Тріалектичні патернальні конфігурації розгортаються в історичному 

часі, і чим вищий рівень – тим довший часовий лаг. Так, на мезорівні зміна 
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патерна влади може тривати декілька десятиліть, а на макрорівні зміна 

домінуючого типу культури – кілька століть. Економічні явища історично 

рекурентні передусім тому, що в часі розгортається наратив ойкоса – 

господарського ідеалу як довершеної форми антропосукцесії, де позитивно 

вписаний кожен індивід. Історія кожного народу, сенс його боротьби – це 

утвердження у бутті Архетипу антропосукцесії. Національна культура – це 

семіотична система, яка ретранслює сенси Архетипу як можливості буття у 

праксеологічних актуалізаціях через символи. У структурі символу 

етнокультури кожен концепт несе онтологічний сенс актуалізації атрибута 

Сущого в унікальному модусі Субстанції в умовах соціального простору та 

історичного часу.  

19. Онтологічна новизна – це есенціальний вимір споживної (а отже, 

мінової) вартості інформаційного товару в умовах нооекономіки ідеаційної 

культури. Продуцентом такого слова виступає когнітарій, який таким чином 

реалізує негентропійну функцію спочатку на рівні свідомості (як інноваційний 

проект соціально-економічного розвитку), а надалі – у бутті (як патернальний 

проект економічного відтворення). Це пояснює чому економічні системи є 

водночас і живими, відкритими, стаціонарними, і дискретними та 

дисипативними, і ноуменально-атрактивними. Дисипація зумовлює ентропійні 

стани у випадках, коли гомеостатичні патерни еволюціонують у статус 

організаційних: на мікрорівні – коли маркетолог заміщує інсайдера «нових 

комбінацій» у режимі статичної ефективності; на мезорівні – коли патерн 

«багатство» витісняє патерн «знання» у замкнутій системі екстрактивних 

інститутів; на макрорівні – коли у статусі домінуючого утверджується 

праксеологічний патерн цинічно-чуттєвої або псевдоідеаційної культурної 

ментальності в умовах симулякрії аксіологічних сенсів; на мегарівні – коли 

ургічний принцип Світобудови трактується у контексті лінійності часу 

прогресу та історії. У сукупності ці фактори зумовлюють становлення 

ентропійних моделей економічних систем, відомих як: «пастки бідності», 

«ресурсні прокляття», «загадки капіталу», «глухі кути», «вбивства переможця», 
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«Малтусові кумівства», «Червоні Банкономіки», «залізні закони олігархії» 

тощо. Гомеостатично-ентропійні стани економічних систем у режимі 

«залізного закону олігархії» долаються зусиллями когнітаріату у 

тріалектичному трансформаційному алгоритмі: 1) через аксіологічне 

переосмислення сенсів та нівеляцію симулякрів внаслідок віднайдення 

референтності когнітивно осягнених онтологічних сенсів та інноваційно 

оформлених у парадигму праксеологічних патернів вищих можливостей буття, 

де позитивно розв’язані суперечності минулих локацій, зокрема, і антагонізм 

виробничих відносин, і асиметрія інформаційного континууму ринку, і загрози 

екологічного характеру тощо; 2) реалізацію інноваційно-парадигмального 

проекту у патернальний, що є суть трансформаційних процесів перехідних 

економічних систем, зокрема постсоціалістичних. 

20. Особливим інноваційно-парадигмальним проектом 

випереджувального розвитку економіки України в умовах культурно-

технологічних та інституціональних переваг відсталості виступає фізична 

економія. Особливістю цієї парадигми є те, що вона виводить економіку 

суспільства із метафізики: вартість – це енергія космічних світил, яка через 

фотосинтез стала доступною для економічного вжитку у злаках. Абсолютна 

додаткова вартість – це енергія прогресу, зосереджена у новому врожаї. 

Джерелом енергії, а отже економічної вартості, та ширше – біосфери та життя 

загалом, є відцентрові вібрації Світової Монади. У фізичній економії розв’язано 

питання про субстанцію додаткової вартості – це Сонячне випромінювання, 

тому вартість усіх товарів визначається вартістю зерна. Фізична економія – 

наука про природні закони енергії прогресу, абсолютної додаткової вартості 

економічних систем – еволюціонує у політичну економію тоді, коли постає 

практична необхідність розподілу енергетичних одиниць суспільного продукту 

між біосферою та трьома класами суспільства, де власне когнітаріат, згідно із 

формулою енергії прогресу, зосереджений у локації Логос. Для ефективного 

забезпечення економічного відтворення та умов економічного розвитку і 

добробуту усіх класів суспільства, а не лише провладних еліт, розподіл п’яти 
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енергетичних одиниць має здійснюватися у відповідних пропорціях: 2/5 – на 

відтворення біосфери, 1/5 – фермерам, 1/5 – у промисловість, 0,5 – державі, 0,5 

– для потреб когнітаріату. Але якщо сільське господарство, нагромаджуючи 

сонячну енергію у злаках, забезпечує суспільство капіталом – енергією 

прогресу мінус ентропія, то когнітаріат продукує Логос – ідеї інноваційних 

можливостей використання капіталу для примноження буття, для осягнення 

вищих сенсів нових якостей життя людини, її доцільної екзистенції як духовної 

і творчої істоти. Когнітарій – виробник синтелектичного знання про нові 

горизонти сутнісно холотропного буття. Для успішного протистояння ентропії 

інфляції та лихварства має бути відновлена асимулякративна первинна 

субстанціональна референтність кожної грошової одиниці до вартості пшениці, 

а не золота чи амбіцій влади фінансистів-лихварів. Управління національним 

господарством на засадах фізичної економії – це не лише локальна реалізація 

парадигмального проекту у патернальний. Це, передусім, така синтелектико-

управлінська діяльність когнітаріату, коли причинності діяльності в історії та 

емерджентності праксеологічних феноменів сучасності інтегруються Логосом у 

доцільності холотропного буття, де кожен результат творчої праці – це 

відображений у краплині океан, Лик Вічності у миті часу, присутність Єдиного 

Творця у кожному новому творінні. І це буде український варіант нооекономіки 

ідеаційної культури, проект випереджувального розвитку переваг «культурної 

відсталості» консервативної української ментальності у її холотропному вимірі 

волі до життя. 

Основні результати дослідження використовуються у діяльності 

Закарпатської обласної державної адміністрації, Регіонального філіалу 

Національного інституту стратегічних досліджень у місті Львові, Львівському 

торговельно-економічному університеті. 
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Додаток А.1. 

Динаміка кількості відвідувачів музеїв, театрів, концертів, 

кіносеансів в Україні у 2005-2017 рр.
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Додаток Б 

Вплив валового внутрішнього продукту на чисельність відвідувань 

музеїв, театрів, концертів, кіносеансів в Україні за 2005-2017 рр. 

 

Рис. В.1.Динаміка валового внутрішнього продукту в Україні у 2005-

2017 рр. (млрд грн) 

 

 



519 
 

Таблиця Б.1.  

Динаміка коефіцієнту еластичності кількості відвідувачів музеїв, 

театрів, концертів, кіносеансів від обсягу валового внутрішнього продукту 

по Україні за 2005-2017 роки 

Роки 

Кількість 
відвідувачів 

музеїв, 
театрів, 

концертів, 
кіносеансів, 

млн осіб 

Приріст 
кількості 

відвідувачів 
музеїв, 
театрів, 

концертів, 
кіносеансів,  

% 

Валовий 
внутрішній 
продукт , 
млрд грн 

Приріст 
валового 
внутріш-

нього 
продукту, % 

Коефіцієнт 
еластичності 

кількості 
відвідувачів 

музеїв, театрів, 
концертів, 

кіносеансів від 
обсягу ВВП 

2005 39,9 6,68 441,5 27,93 0,24 
2006 42,6 6,77 544,2 23,26 0,29 
2007 43,2 1,41 720,7 32,43 0,04 
2008 43,4 0,46 948,1 31,55 0,01 
2009 41,4 -4,61 913,3 -3,67 1,26 
2010 41,6 0,48 1085,9 18,90 0,03 
2011 47,6 14,42 1300 19,72 0,73 
2012 49,4 3,78 1404,7 8,05 0,47 
2013 47,4 -4,05 1465,2 4,31 0,94 
2014 32,6 -31,22 1586,9 8,31 3,76 
2015 34,1 4,60 1979,5 24,74 0,19 
2016 36,8 7,92 2385,4 20,50 0,39 
2017 40,1 8,97 2983 25,05 0,36 

 

Коефіцієнт еластичності кількості відвідувачів музеїв, театрів, 

концертів, кіносеансів від обсягу валового внутрішнього продукту (KВВП) 

розраховувався за формулою (В.1): 

,
ВВП
КВK ВВП 


     

 (В.1) 

де ∆КВ – зміна кількості відвідувачів музеїв, театрів, концертів, 

кіносеансів, у %; 

∆ВВП– зміна обсягу валового внутрішнього продукту, у %. 
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Рис. Б.2. Динаміка коефіцієнту еластичності кількості відвідувачів 

музеїв, театрів, концертів, кіносеансів від обсягу ВВП у 2005-2017 рр. 

 

 
Рис. Б.3. Лінійна залежність кількості відвідувачів музеїв, театрів, 

концертів, кіносеансів від ВВП України 
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Рис. Б.4. Параболічна залежність кількості відвідувачів музеїв, театрів, 

концертів, кіносеансів від ВВП України 

 

 
Рис. Б.5. Степенева залежність кількості відвідувачів музеїв, театрів, 

концертів, кіносеансів від ВВП України 
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Рис. Б.6. Динаміка валового внутрішнього продукту на 1 особу  

по Україні у 2005-2017 рр. 
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Таблиця Б.2 

Динаміка коефіцієнту еластичності кількості відвідувачів музеїв, 

театрів, концертів, кіносеансів від валового внутрішнього продукту на 1 

особу по Україні за 2005-2017 роки 

Роки 

Кількість 
відвідувачів 

музеїв, 
театрів, 

концертів, 
кіносеансів, 

млн осіб 

Приріст 
кількості 

відвідувачів 
музеїв, 
театрів, 

концертів, 
кіносеансів, 

% 

Валовий 
внутрішній 
продукт на 
1 особу, грн 

Приріст 
валового 
внутріш-

нього 
продукту на 

1 ос, % 

Коефіцієнт 
еластичності 

кількості 
відвідувачів 

музеїв, театрів, 
концертів, 

кіносеансів від 
обсягу ВВП на 

1 ос 
2005 39,9 6,68 9709 33,51 0,20 
2006 42,6 6,77 12076 24,38 0,28 
2007 43,2 1,41 16150 33,74 0,04 
2008 43,4 0,46 21419 32,63 0,01 
2009 41,4 -4,61 20564 -3,99 1,15 
2010 41,6 0,48 24429 18,79 0,03 
2011 47,6 14,42 29519 20,84 0,69 
2012 49,4 3,78 32002 8,41 0,45 
2013 47,4 -4,05 33473 4,60 0,88 
2014 32,6 -31,22 36904 10,25 3,05 
2015 34,1 4,60 46413 25,77 0,18 
2016 36,8 7,92 55899 20,44 0,39 
2017 40,1 8,97 70210 25,60 0,35 

 

Коефіцієнт еластичності кількості відвідувачів музеїв, театрів, 

концертів, кіносеансів від валового внутрішнього продукту на 1 особу (KВВП1) 

розраховувався за формулою (Б.2): 

,
11 ВВП

КВK ВВП 


     

 (Б.2) 

де ∆КВ – зміна кількості відвідувачів музеїв, театрів, концертів, 

кіносеансів, у %; 

∆ВВП1 – зміна  валового внутрішнього продукту на 1 особу, у %. 
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Рис. Б.7. Динаміка коефіцієнту еластичності кількості відвідувачів 

музеїв, театрів, концертів, кіносеансів від валового внутрішнього продукту на 1 

особу по Україні за 2005-2017 роки 

 

 
Рис. Б.8. Лінійна залежність кількості відвідувачів музеїв, театрів, 

концертів, кіносеансів від ВВП України на 1 особу 
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Рис. Б.9. Параболічна залежність кількості відвідувачів музеїв, театрів, 

концертів, кіносеансів від ВВП України на 1 особу 

 

 
Рис. Б.10. Степенева залежність кількості відвідувачів музеїв, театрів, 

концертів, кіносеансів від ВВП України на 1 особу 
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Додаток В 

Вплив доходів населення, середньомісячної заробітної плати та 

індексу споживчих цін на чисельність відвідувань музеїв, театрів, 

концертів, кіносеансів в Україні за 2005-2017 рр. 

 

Рис. В.1. Динаміка доходів населення в Україні у 2005-2017 рр.  
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Таблиця В.1 

Динаміка коефіцієнту еластичності кількості відвідувачів музеїв, 

театрів, концертів, кіносеансів від обсягу доходів населення по Україні за 

2005-2017 роки 

Роки 

Кількість 
відвідувачів 

музеїв, 
театрів, 

концертів, 
кіносеансів, 

млн осіб 

Приріст 
кількості 

відвідувачів 
музеїв, 
театрів, 

концертів, 
кіносеансів,  

% 

Доходи 
населення, 

млн грн 

Приріст 
доходів 

населення,  
% 

Коефіцієнт 
еластичності 

кількості 
відвідувачів 

музеїв, театрів, 
концертів, 

кіносеансів від 
розміру доходів 

населення 
2005 39,9 6,68 381404 39,07 0,17 
2006 42,6 6,77 472061 23,77 0,28 
2007 43,2 1,41 623289 32,04 0,04 
2008 43,4 0,46 845641 35,67 0,01 
2009 41,4 -4,61 894286 5,75 0,80 
2010 41,6 0,48 1101175 23,13 0,02 
2011 47,6 14,42 1266753 15,04 0,96 
2012 49,4 3,78 1457864 15,09 0,25 
2013 47,4 -4,05 1548733 6,23 0,65 
2014 32,6 -31,22 1516768 -2,06 15,13 
2015 34,1 4,60 1772016 16,83 0,27 
2016 36,8 7,92 2051331 15,76 0,50 
2017 40,1 8,97 2579147 25,73 0,35 

 

Коефіцієнт еластичності кількості відвідувачів музеїв, театрів, 

концертів, кіносеансів від обсягу доходів населення  (KДН) розраховувався за 

формулою (Г.1): 

,
ДН
КВK ДН 


     

 (Г.1) 

де ∆КВ – зміна кількості відвідувачів музеїв, театрів, концертів, 

кіносеансів, у %; 

∆ДН– зміна обсягу доходів населення, у %. 
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Рис. В.2. Динаміка коефіцієнту еластичності кількості відвідувачів 

музеїв, театрів, концертів, кіносеансів від обсягу доходів населення в Україні  у 

2005-2017 рр.  
 

 

 
Рис. В.3. Лінійна залежність кількості відвідувачів музеїв, театрів, 

концертів, кіносеансів від обсягу доходів населення в Україні   
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Рис. В.4.Параболічна залежність кількості відвідувачів музеїв, театрів, 

концертів, кіносеансів від обсягу доходів населення в Україні   

 

 
Рис. В.5.Степенева залежність кількості відвідувачів музеїв, театрів, 

концертів, кіносеансів від обсягу доходів населення в Україні   

 

y = -1E-11x2 + 3E-05x + 31,445
R2 = 0,2059

0

10

20

30

40

50

60

0 500000 1000000 1500000 2000000Кі
ль

кі
ст

ь 
ві

дв
ід

ув
ач

ів
 м

уз
еї

в,
 те

ат
рі

в,
 

ко
нц

ер
тів

, к
ін

ос
еа

нс
ів

, м
лн

 о
сі

б

y = 43,97e-5E-08x

R2 = 0,029

0

10

20

30

40

50

60

0 500000 100000
0

150000
0

200000
0К

іл
ьк

іс
ть

 в
ід

ві
ду

ва
чі

в 
м

уз
еї

в,
 т

еа
тр

ів
, 

ко
нц

ер
ті

в,
 к

ін
ос

еа
нс

ів
, м

лн
 о

сі
б



530 
 

Рис. В.6. Динаміка середньомісячної заробітної плати по Україні у 2005-

2017 рр.  
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Таблиця В.2. 

Динаміка коефіцієнту еластичності кількості відвідувачів музеїв, 

театрів, концертів, кіносеансів від обсягу середньомісячної заробітної 

плати  по Україні за 2005-2017 роки 

Роки 

Кількість 
відвідувачів 

музеїв, 
театрів, 

концертів, 
кіносеансів, 

млн осіб 

Приріст 
кількості 

відвідувачів 
музеїв, 
театрів, 

концертів, 
кіносеансів,  

% 

Середньо-
місячна 

заробітна 
плата, грн 

Приріст 
середньо-
місячної 

заробітної 
плати, % 

Коефіцієнт 
еластичності 

кількості 
відвідувачів 

музеїв, театрів, 
концертів, 

кіносеансів від 
розміру 

середньо-
місячної 

заробітної 
плати 

2005 39,9 6,68 806 36,61 0,18 
2006 42,6 6,77 1041 29,16 0,23 
2007 43,2 1,41 1351 29,78 0,05 
2008 43,4 0,46 1806 33,68 0,01 
2009 41,4 -4,61 1906 5,54 0,83 
2010 41,6 0,48 2239 17,47 0,03 
2011 47,6 14,42 2633 17,60 0,82 
2012 49,4 3,78 3025 14,89 0,25 
2013 47,4 -4,05 3265 7,93 0,51 
2014 32,6 -31,22 3476 6,46 4,83 
2015 34,1 4,60 4195 20,68 0,22 
2016 36,8 7,92 5183 23,55 0,34 
2017 40,1 8,97 7104 37,06 0,24 

 

Коефіцієнт еластичності кількості відвідувачів музеїв, театрів, 

концертів, кіносеансів від обсягу середньомісячної заробітної плати  (KЗП) 

розраховувався за формулою (В.2): 

,
ЗП
КВK ЗП 


     

 (В.2) 

де ∆КВ – зміна кількості відвідувачів музеїв, театрів, концертів, 

кіносеансів, у %; 
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∆ЗП– зміна обсягу середньомісячної заробітної плати , у %. 

Рис. В.7. Динаміка коефіцієнту еластичності кількості відвідувачів 

музеїв, театрів, концертів, кіносеансів від розміру середньомісячної заробітної 

плати  в Україні  у 2005-2017 рр. 

 

 
Рис. В.8. Лінійна залежність кількості відвідувачів музеїв, театрів, 

концертів, кіносеансів від розміру середньомісячної заробітної плати по Україні 
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Рис. В.9. Параболічна залежність кількості відвідувачів музеїв, театрів, 

концертів, кіносеансів від розміру середньомісячної заробітної плати по Україні 

 

 
Рис. В.10. Степенева залежність кількості відвідувачів музеїв, театрів, 

концертів, кіносеансів від розміру середньомісячної заробітної плати по Україні 
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Рис. В.11. Динаміка індексу споживчих цін по Україні до попереднього 

року за 2005-2017 рр. 
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Таблиця В.3. 

Динаміка коефіцієнту еластичності кількості відвідувачів музеїв, 

театрів, концертів, кіносеансів від індексу споживчих цін по Україні за 

2005-2017 роки 

Роки 

Кількість 
відвідувачів 

музеїв, 
театрів, 

концертів, 
кіносеансів,м

лн осіб 

Приріст 
кількості 

відвідувачів 
музеїв, 
театрів, 

концертів, 
кіносеансів, 

% 

Індекс 
споживчих 

цін до 
поперед-

нього року, 
% 

Приріст 
індексу 

споживчих 
цін, % 

Коефіцієнт 
еластичності 

кількості 
відвідувачів 

музеїв, театрів, 
концертів, 

кіносеансів від 
кількості 

іноземців, які 
відвідали 
Україну 

2005 39,9 6,68 110,3 1,19 5,60 
2006 42,6 6,77 111,6 1,18 5,74 
2007 43,2 1,41 116,6 4,48 0,31 
2008 43,4 0,46 122,3 4,89 0,09 
2009 41,4 -4,61 112,3 -8,18 0,56 
2010 41,6 0,48 109,1 -2,85 0,17 
2011 47,6 14,42 104,6 -4,12 3,50 
2012 49,4 3,78 99,8 -4,59 0,82 
2013 47,4 -4,05 100,5 0,70 5,77 
2014 32,6 -31,22 124,9 24,28 1,29 
2015 34,1 4,60 143,3 14,73 0,31 
2016 36,8 7,92 113,9 -20,52 0,39 
2017 40,1 8,97 114,4 0,44 20,43 

 

  Коефіцієнт еластичності кількості відвідувачів музеїв, театрів, 

концертів, кіносеансів від індексу споживчих цін до попереднього року по 

Україні (KІСЦ) розраховувався за формулою (В.3): 

,
ІСЦ
КВK ІСЦ 


      (В.3) 

де ∆КВ – зміна кількості відвідувачів музеїв, театрів, концертів, 

кіносеансів, у %; 

∆ІСЦ – зміна  індексу споживчих цін по Україні, у %. 
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Рис. В.12. Динаміка коефіцієнту еластичності кількості відвідувачів 

музеїв, театрів, концертів, кіносеансів від індексу споживчих цін в Україні  у 

2005-2017 рр. 

 

 
Рис. В.13. Лінійна залежність кількості відвідувачів музеїв, театрів, 

концертів, кіносеансів від індексу споживчих цін в Україні 
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Рис. В.14.Параболічна залежність кількості відвідувачів музеїв, театрів, 

концертів, кіносеансів від індексу споживчих цін в Україні 

 

 
Рис. В.14.Степенева залежність кількості відвідувачів музеїв, театрів, 

концертів, кіносеансів від індексу споживчих цін в Україні 
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Додаток Г 

Вплив видатків бюджету на культуру і мистецтво на чисельність 

відвідувань музеїв, театрів, концертів, кіносеансів в Україні за 2005-2017 

рр. 

 

Рис. Г.1. Динаміка видатків бюджету на культуру і мистецтво по Україні 

у 2005-2017 рр.  
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Таблиця Г.1. 

Динаміка коефіцієнту еластичності кількості відвідувачів музеїв, 

театрів, концертів, кіносеансів від обсягу видатків бюджету на культуру і 

мистецтво по Україні за 2005-2017 роки 

Роки 

Кількість 
відвідувачів 

музеїв, 
театрів, 

концертів, 
кіносеансів, 

млн осіб 

Приріст 
кількості 

відвідувачів 
музеїв, 
театрів, 

концертів, 
кіносеансів, 

% 

Видатки 
бюджету 

на 
культуру і 
мистецтво, 

млн грн 

Приріст 
видатків 
бюджету 

на 
культуру і 
мистецтво,  

% 

Коефіцієнт 
еластичності 

кількості 
відвідувачів 

музеїв, театрів, 
концертів, 

кіносеансів від 
розміру 
видатків 

бюджету на 
культуру і 
мистецтво 

2005 39,9 6,68 1992,1 12,16 0,55 
2006 42,6 6,77 3801,7 90,84 0,07 
2007 43,2 1,41 4018,8 5,71 0,25 
2008 43,4 0,46 4808,9 19,66 0,02 
2009 41,4 -4,61 4766,1 -0,89 5,18 
2010 41,6 0,48 6046,5 26,86 0,02 
2011 47,6 14,42 6615,5 9,41 1,53 
2012 49,4 3,78 8017,9 21,20 0,18 
2013 47,4 -4,05 8444,1 5,32 0,76 
2014 32,6 -31,22 8483,5 0,47 66,92 
2015 34,1 4,60 8694,8 2,49 1,85 
2016 36,8 7,92 10554 21,38 0,37 
2017 40,1 8,97 15430,1 46,20 0,19 

 

Коефіцієнт еластичності кількості відвідувачів музеїв, театрів, 

концертів, кіносеансів від обсягу видатків бюджету на культуру і мистецтво 

(KВБ) розраховувався за формулою (Г.1): 

,
ВБ
КВK ВБ 


     

 (Г.1) 

де ∆КВ – зміна кількості відвідувачів музеїв, театрів, концертів, 

кіносеансів, у %; 
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∆ВБ – зміна обсягу  видатків бюджету на культуру і мистецтво, у %. 

Рис. Г.2. Динаміка коефіцієнту еластичності кількості відвідувачів 

музеїв, театрів, концертів, кіносеансів від обсягу видатків бюджету на культуру 

і мистецтво в Україні  у 2005-2017 рр. 
 

 

 
Рис. Г.3.Лінійна залежність кількості відвідувачів музеїв, театрів, 

концертів, кіносеансів від обсягу видатків бюджету на культуру і мистецтво 
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Рис. Г.4.Параболічна залежність кількості відвідувачів музеїв, театрів, 

концертів, кіносеансів від обсягу видатків бюджету на культуру і мистецтво 

 

 
Рис. Г.5.Степенева залежність кількості відвідувачів музеїв, театрів, 

концертів, кіносеансів від обсягу видатків бюджету на культуру і мистецтво 
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Додаток Д 

Вплив кількості іноземців, які відвідали Україну, на чисельність 

відвідувань музеїв, театрів, концертів, кіносеансів в Україні за 2005-2017 

рр. 

 

Рис. Д.1. Динаміка кількості іноземців, які відвідали Україну за 2005-

2017 рр. 

 



543 
 

Таблиця Д.1. 

Динаміка коефіцієнту еластичності кількості відвідувачів музеїв, 

театрів, концертів, кіносеансів від кількості іноземців, які відвідали 

Україну за 2005-2017 роки 

Роки 

Кількість 
відвідувачів 

музеїв, 
театрів, 

концертів, 
кіносеансів, 

млн осіб 

Приріст 
кількості 

відвідувачів 
музеїв, 
театрів, 

концертів, 
кіносеансів, 

% 

Кількість 
іноземців, 

які 
відвідали 
Україну, 
млн осіб 

Приріст 
кількості 
іноземців, 

які 
відвідали 
Україну, 

% 

Коефіцієнт 
еластичності 

кількості 
відвідувачів 

музеїв, театрів, 
концертів, 

кіносеансів від 
кількості 

іноземців, які 
відвідали Україну 

2005 39,9 6,68 17,63 12,87 0,52 
2006 42,6 6,77 18,94 7,43 0,91 
2007 43,2 1,41 23,12 22,07 0,06 
2008 43,4 0,46 25,45 10,08 0,05 
2009 41,4 -4,61 20,8 -18,27 0,25 
2010 41,6 0,48 21,2 1,92 0,25 
2011 47,6 14,42 21,42 1,04 13,90 
2012 49,4 3,78 23,01 7,42 0,51 
2013 47,4 -4,05 24,67 7,21 0,56 
2014 32,6 -31,22 12,71 -48,48 0,64 
2015 34,1 4,60 12,43 -2,20 2,09 
2016 36,8 7,92 13,33 7,24 1,09 
2017 40,1 8,97 14,23 6,75 1,33 

 

Коефіцієнт еластичності кількості відвідувачів музеїв, театрів, 

концертів, кіносеансів від кількості іноземців, які відвідали Україну (KІН) 

розраховувався за формулою (Д.1): 

,
ІН
КВK ІН 


     

 (Д.1) 

де ∆КВ – зміна кількості відвідувачів музеїв, театрів, концертів, 

кіносеансів, у %; 

∆ІН – зміна  кількості іноземців, які відвідали Україну, у %. 
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Рис. Д.2. Динаміка коефіцієнту еластичності кількості відвідувачів 

музеїв, театрів, концертів, кіносеансів  від кількості іноземців, які відвідали 

Україну за 2005-2017 рр. 

 

 
Рис. Д.3.Лінійна залежність кількості відвідувачів музеїв, театрів, 

концертів, кіносеансів від кількості іноземців, які відвідали Україну 
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Рис. Д.4.Параболічна залежність кількості відвідувачів музеїв, театрів, 

концертів, кіносеансів від кількості іноземців, які відвідали Україну 

 

 
Рис. Д.5.Степенева залежність кількості відвідувачів музеїв, театрів, 

концертів, кіносеансів від кількості іноземців, які відвідали Україну 
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Додаток Е 

Аналіз значень лінійних парних коефіцієнтів кореляції та 

коефіцієнтів детермінації залежності нелінійного типу кількості 

відвідувачів музеїв, театрів, концертів, кіносеансів та макроекономічних 

показників України 

 

Таблиця Е.1. 

Лінійні парні коефіцієнти кореляції кількості відвідувачів музеїв, 

театрів, концертів, кіносеансів та макроекономічних показників України 

Показник 
Коефіцієнт 
кореляції R 

Валовий внутрішній продукт на 1 особу -0,252 
Валовий внутрішній продукт -0,232 
Середньомісячна заробітна плата -0,227 
Індекс споживчих цін -0,823 
Доходи населення -0,116 
Видатки бюджету на культуру і мистецтво -0,078 
Кількість іноземців, які відвідали Україну 0,865 

 

Таблиця Е.2 

Коефіцієнти детермінації залежності нелінійного типу кількості 

відвідувачів музеїв, театрів, концертів, кіносеансів від макроекономічних 

показників України  

Показник 

Коефіцієнт детермінації R2 

степеневий  
тип 

залежності 

параболічний  
тип 

залежності 
Валовий внутрішній продукт на 1 особу 0,384 0,404 
Валовий внутрішній продукт 0,033 0,383 
Середньомісячна заробітна плата 0,052 0,389 
Індекс споживчих цін 0,300 0,721 
Доходи населення 0,336 0,206 
Видатки бюджету на культуру і мистецтво 0,408 0,150 
Кількість іноземців, які відвідали Україну 0,294 0,791 
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Додаток Ж 
Динаміка відвідувачів музеїв, театрів, концертів, кіносеансів, обсягу валового внутрішнього продукту в Україні 

(у т.ч. на 1 особу),  доходи населення, розмір середньомісячної заробітної плати, видатки бюджету на культуру і 
мистецтво, кількість іноземців, які відвідали Україну та індекси споживчих цін до попереднього року за 2005-2017 роки 

Роки 

Кількість 
відвідувачів 

музеїв, театрів, 
концертів, 

кіносеансів, млн 
осіб 

Валовий 
внутрішній 

продукт, 
млрд грн 

Валовий 
внутрішній 

продукт на 1 
особу, грн 

Доходи 
населення, 

млн грн 

Середньо-
місячна 

заробітна 
плата, грн 

Видатки 
бюджету на 
культуру і 
мистецтво, 

млн грн 

Кількість 
іноземців, 

які відвідали 
Україну, 

осіб 

Індекс 
споживчих 

цін до 
попереднього 

року, % 

2005 39,9 441,5 9709 381404 806 1992,1 17630760 110,3 
2006 42,6 544,2 12076 472061 1041 3801,7 18935775 111,6 
2007 43,2 720,7 16150 623289 1351 4018,8 23122157 116,6 
2008 43,4 948,1 21419 845641 1806 4808,9 25449078 122,3 
2009 41,4 913,3 20564 894286 1906 4766,1 20798342 112,3 
2010 41,6 1085,9 24429 1101175 2239 6046,5 21203327 109,1 
2011 47,6 1300,0 29519 1266753 2633 6615,5 21415296 104,6 
2012 49,4 1404,7 32002 1457864 3025 8017,9 23012823 99,8 
2013 47,4 1465,2 33473 1548733 3265 8444,1 24671227 100,5 

20141 32,6 1586,9 36904 1516768 3476 8483,5 12711507 124,9 

20151 34,1 1979,5 46413 1772016 4195 8694,8 12428286 143,3 

20161 36,8 2385,367 55899 2051331 5183 10554,0 13333096 113,9 
20171 40,1 2983 70210 2579147 7104 15430,1 14229642 114,4 

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та тимчасово 
окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 

Джерело: Державна служба статистики України [www.ukrstat.gov.ua]. 
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Додаток З 
Економічні показники номінального та реального ВВП України, Національного доходу, витрат на освіту, 

культуру і мистецтво, наукові дослідження в Україні протягом декади 2007 – 2017 р.р. 

Роки 

Номінальний 
ВВП 

України, 
млрд грн 

ІСЦ, 
% 

Реальний ВВП 
України (у цінах 

попереднього 
року), 

млрд грн 

Реальний 
ВВП України 

(у цінах 
базового - 2006 

року), 
млрд грн 

Національний 
дохід України, 

млрд грн 

Витрати 
на освіту 

по 
Україні, 
млрд грн 

Витрати на 
культуру і 
мистецтво 
по Україні, 

млрд грн 

Витрати на 
виконання 
наукових 

досліджень 
та розробок по 
Україні, 

млрд грн 
2007 720,7 116,6 618,1 618,1 717,4 53,5 4,0 6,1 
2008 948,1 122,3 775,2 664,9 939,4 70,4 4,8 8,0 
2009 913,3 112,3 813,3 570,3 894,3 77,4 4,8 7,8 
2010 1085,9 109,1 995,3 621,5 1078,9 91,1 6,0 8,1 
2011 1300 104,6 1242,8 711,3 1282,8 97,6 6,6 9,6 
2012 1459,1 99,8 1407,5 800,0 1443,2 111,2 8,0 10,6 
2013 1522,7 100,5 1457,9 830,7 1500,4 116,0 8,4 11,2 
2014* 1586,9 124,9 1270,5 693,2 1568,8 109,5 8,5 10,3 
2015* 1979,5 143,3 1381,4 603,4 1964,3 127,1 ,7 11,0 
2016* 2385,4 113,9 2094,3 638,4 2361,5 140,0 10,6 11,5 
2017* 2983 114,4 2607,5 697,8 2959,5 177,8 15,4 13,4 

* Дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та 
частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 

Джерела: 
https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/15/Arch_nro_bl.htm  - витрати на освіту 
http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/01/Arch_zor_zb.htm - національний дохід України 
http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publnauka_u.htm - витрати на науку 
https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publkult_u.htm - витрати на культуру та мистецтво 
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