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2. Вплив інформаційно-технологічної революції 60-х рр. ХХ –
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477 с
8. Лановик Б.Д. Економічна історія України і світу : Підручник :
Допущено МОН України / За ред. Б.Д.Лановика.— К. : Вікар, 1999.—
740 с.
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Рекомендовано МОН України / В.М. Лісовицький.— К. : Центр навч.
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Текст лекції:
1. Інтернаціоналізація та глобалізація світового господарства
останньої третини ХХ – початку ХХІ ст.
Найбільш значущими процесами, які визначали світовий розвиток на
межі ХХ-ХХІ ст. були інтернаціоналізація та глобалізація
Вперше

термін

―глобалізація‖

був

введений

американським

економістом Т. Левітом у статті, яку він опублікував у 1983 р., для
визначення феномену злиття ринків окремої продукції. Свій подальший
розвиток

поняття

глобалізації

дістало

завдяки

книзі

консультанта

Гарвардської школи бізнесу японця К. Оме ―Мир без границ‖ (1990 р.). У ній
автор стверджував, що тенденції розвитку світової економіки неминуче
ведуть до того, що транснаціональні фінансово-промислові групи все більш
рішуче витісняють зі світового ринку національні корпорації. Цей процес
неминуче призведе до інтернаціоналізації і глобалізації всієї системи світової
економіки та її ринків.
Під глобалізацією світового господарства розуміють процес посилення
взаємозв’язку національних економік країн світу, що знаходить своє
вираження в утворенні світового ринку товарів та послуг, фінансів;
становленні глобального інформаційного простору, перетворенні знання в
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основний елемент суспільного багатства, виході бізнесу за національні
кордони через формування ТНК, впровадженні й домінуванні в повсякденній
практиці міжнародних відносин і внутрішньополітичного життя народів
принципово нових, універсальних ліберально-демократичних цінностей.
Світова економіка стає єдиним ринком і виробничою зоною з національними
та регіональними секторами, а не простою сукупністю національних
економік, що розгортають взаємне економічне співробітництво.
Причини формування глобалізаційних процесів:
процес інтернаціоналізації, який приводить до поглиблення
співробітництва між країнами та посилення їх взаємозалежності;
науково-технічний прогрес: поява інформаційних технологій, які
докорінно

змінюють

всю

систему

соціально-економічних

відносин,

переносять на якісно новий технічний рівень організаційно-економічні
відносини, транспортні та комунікаційні зв’язки;
загострення проблем, що є загальними для всіх людей і країн
світу та важливими з погляду збереження та розвитку людської цивілізації
На

рівні

галузі

конкурентоспроможність

глобалізація
компанії

визначається

всередині

галузі

тим,
в

наскільки

даній

країні

взаємопов’язана з її конкурентоспроможністю в іншій країні. Чим більше
глобалізована галузь промисловості, тим більше переваг отримує компанія
від

внесеної

технології,

виробничого

процесу,

фабричної

марки.

Глобалізовані галузі промисловості мають тенденцію домінувати на кожному
ринку одним і тим самим набором глобальних компаній, які координують
між собою стратегічні дії в усіх країнах своєї активності.
Глобалізація на рівні окремої країни характеризується ступенем
взаємозв’язку її економіки зі світовою економікою в цілому. Незважаючи на
зростання глобалізації світової економіки, не всі країни інтегровані в
однаковій мірі. Існують декілька головних показників, що визначають
ступінь інтегрованості економік різних держав у глобальну економіку:
співвідношення зовнішньоторговельного обігу і ВВП;
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прямі іноземні інвестиції (ПІІ), які спрямовуються в економіку
країни і з країни, та портфельні інвестиції;
потік платежів роялті в країну та з країни, що пов’язані з
переданням технології.
Глобалізація

на

світовому

рівні

визначається

економічними

взаємозв’язками між країнами, що відбиваються на зустрічних потоках
товарів, послуг, капіталу й ноу-хау, що постійно зростають.
Основна риса процесу глобалізації полягає у формуванні глобально
функціонуючого виробничого процесу, серцевиною якого є сформовані
інтернаціоналізовані

відтворювальні

цикли

–

ядра,

які

виступають

своєрідним локомотивом світового господарства.
У сучасному світі глобалізація справляє домінуючий вплив на розвиток
будь-якої держави. З одного боку, через розповсюдження інновацій у сфері
технологій

і

менеджменту,

активний

обмін

товарами,

послугами,

інвестиціями, вона сприяє підвищенню ефективності функціонування
національних

економік,

а

з

другого

–

посилює

нерівномірність,

асинхронність та диспропорційність розвитку. На одному полюсі сучасної
світової економіки концентруються країни – глобальні лідери з домінуванням
США. На основі вдалої багаторічної експансії у всіх сегментах світового
ринку, накопиченого у безпрецедентних масштабах капіталу, ключовими
детермінантами їхнього успіху стають інтелектуалізація, соціалізація,
екологізація, деіндустріалізація економіки. На іншому полюсі світової
економіки

-

більшість

країн,

для

котрих

економічна

глобалізація

проявляється в якісно нових умовах розвитку, на які практично неможливо
впливати, але які обов’язково треба враховувати [2].
Глобальні зміни, разом з іншими об'єктивними факторами, сприяють
пошуку ефективних шляхів зменшення несприятливих наслідків, надійних
методів прогнозування можливих змін з метою виживання і подальшого
процвітання держав. Завданням сучасного суспільства в умовах глобалізації є
перетворення його потреб у корисні можливості для людини і нації.
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У зв'язку з тим, що знання й інтелект стали новою формулою власності
для створення і нагромадження багатства, глобалізація економіки обумовила
перехід до «економіки знань» чи інформаційно-інтелектуальної економіки.
Основними наслідками глобалізації виступають:
– розвиток системи засобів інформації;
– формування світового фінансового ринку;
– поширення діяльності ТНК;
– посилення «відкритості» національних економік;
– регіоналізація світової економіки;
– прискорення взаємодії культур.
2. Вплив інформаційно-технологічної революції 60-х рр. ХХ –
початку ХХІ ст. на розвиток господарства провідних країн світу.
Процес інтеграції характеризується новим етапом розвитку НТР. Так,
Тофлер стверджує, що людство переживає нову технологічну революцію, яку
він розглядає як "третю хвилю" радикальних перетворень суспільства. "Третя
хвиля" повинна, на його думку, привести до безперервного оновлення
соціальних і створення надіндустріальних відношень. Найважливішим
фактором, який викликає такі перетворення в суспільстві, є науково-технічна
революція [2].
Зазначимо, що "перша хвиля" її, якщо використати такий умовний
термін, відбулася в історії людства ще в період неоліту, близько 10 тис. років
тому; в результаті сформувалося аграрне, або традиційне, суспільство.
"Друга хвиля" (промислова революція) мала місце в Європі з кінця
ХVII сторіччя та привела до затвердження індустріальної цивілізації.
Пов’язана

вона

була

з

науково-технічним

прогресом

–

єдиним,

взаємоумовленим, поступальним розвитком науки і техніки. Витоки науковотехнічного прогресу – в мануфактурному виробництві ХVI – ХVIII ст., коли
науково-теоретична і технічна діяльність починають зближуватись. Компас,
порох і книгодрук (особливо останній) були трьома великими відкриттями,
що започаткували міцний союз наукової і технічної діяльності. Парова
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машина Дж. Уатта стала "плодом науки". Машинне виробництво в свою
чергу відкрило нові, практично необмежені можливості.
Наближення "третьої хвилі" почало відчуватися починаючи з 60-х років
ХХ століття. Пов’язано воно було з третім етапом науково-технічного
прогресу – з сучасною науково-технічною революцією, під впливом якої
розширюється фронт наукових дисциплін, що орієнтуються на розвиток
техніки (біологія, фізіологія, психологія, лінгвістика, логіка), прямо чи не
прямо впливають на напрямки суспільних наук: економіку і організацію
виробництва, управління економічними і соціальними процесами, конкретними
соціальними дослідженнями, виробничою естетикою, психологією і логікою
технічної творчості, прогнозуванням; виникають цілі галузі виробництва
вслід за новими відкриттями: радіоелектроніка, атомна енергетика, хімія
синтетичних матеріалів, виробництво ЕОМ і ін. Наука стає силою, що
безперервно революціонізує техніку.
Сучасна, третя, НТР за своїм характером переросла в технологічну, а з
посиленням

процесу

комп’ютеризації

та

розвитку

інформаційних

телекомунікаційних технологій, зокрема Інтернету, за словами Мануеля
Кастельса, перетворилася на інформаційно-технологічну революцію [2]. НТР
висуває більш високі вимоги до особистого фактору виробництва, до всього
виробничого персоналу. Прискорення НТР визначає необхідність такого
вдосконалення робітників, яке не відстає від розвитку науки та техніки.
Сучасна практика свідчить, що освоєння нових технологій неможливе без
підготовки робітників нового типу й кваліфікації, робітників широкого
профілю та високого рівня технічної культури. Зараз у кваліфікаційній
структурі робітників відбуваються істотні зміни, які знаходять свій прояв у
ряді зрушень: виникають нові професії, які вимагають від робітників значних
знань, умінь та підготовки; змінюється зміст праці; частка кваліфікованих
робітників серед зайнятих у промисловості та інших галузях зростає.
Суттєві

зміни

відбулися

в

електронно-обчислювальній

техніці.

Майбутнє суспільства по праву називається епохою всебічного використання
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комп’ютерної техніки і пануванням інформаційних систем. Ці нові тенденції
розвитку називають єдиним інформаційним суспільством, що є складовою
частиною постіндустріального періоду.
На базі технологічної революції, особливо в розвинених країнах,
спостерігається швидкий процес об’єднання працівників виробництва з
науковими знаннями, докорінно змінюється характер суспільного виробництва,
живої

праці,

праця

скрізь

сполучається

з

виробничим

процесом

і

перетворюється переважно в інтелектуальну творчу працю. Наука є головною
продуктивною силою, основним джерелом економічного розвитку, а
поєднання робочої сили з науковими знаннями – вирішальним фактором
зростання продуктивності та якості праці.
Все вказане вище – важливі складові науково-технічної революції, які
істотно впливають на організацію виробництва, зростання продуктивності
праці, особливо менеджерів і маркетологів, керівників підприємств, фірм,
товариств, банків та організацій.
3. Розвиток світової економіки в останній третині ХХ – на початку
ХХІ та його відображення в економічній думці.
В останній третині ХХ – на початку ХХІ ст. світове господарство
досягло принципово нових кількісних і якісних параметрів. Чисельність
населення перевищила 6 млрд. чол., економічно активне населення
перевищило 2,8 млрд. чол., з них 20% зайняте в промисловості, а близько
49% – у сільському господарстві.
У світі існують понад 200 країн. Вони відрізняються за економічним
потенціалом, соціальними умовами.
Визначимо головні критерії, за якими здійснюється класифікація різних
країн:
- схожі характеристики економічного розвитку;
- галузева і кваліфікаційна структура економіки;
- близька структура управління економікою;
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- схожі принципи організації виробництва;
- спільні проблеми.
Традиційно визначають три групи країн:
- промислово розвинуті країни;
- країни з перехідною економікою;
- країни, що розвиваються.
До промислово розвинутих належать країни, які, насамперед, об’єднані
в Організацію Економічного Співробітництва і Розвитку (ОЕСР або OECD).
На 1 січня 2004 р. їх було 30 (Австралія, Австрія, Бельгія, Велика
Британія, Греція, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада,
Люксембург, Мексика, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Польща,
Португалія, Республіка Корея, Словаччина, США, Туреччина, Угорщина,
Фінляндія, Франція, ФРН, Чехія, Швейцарія, Швеція, Японія).
Крім того, до списку розвинутих відносяться нові члени ЄС, тобто
Словенія, Кіпр, Мальта, Естонія, Латвія, Литва.
На чолі списку найбільш розвинутих країн стоїть так звана «велика
сімка: США, Японія, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія, Канада.
До другої групи належать країни колишнього СРСР і Східної Європи,
які не стали членами ЄС. До третьої групи належать інші держави світу.
Існує інший критерій – рівень доходів на душу населення на рік, за
яким визначають:
- країни з низьким доходом, тобто до 125 дол. США;
- країни із середнім доходом, тобто до 8995 дол. США;
- країни з високим доходом, тобто понад 8995 дол. США.
Економічно розвинуті країни, частина яких досягла постіндустріальної
стадії розвитку, тенденції розвитку в цілому складаються під впливом НТР,
насамперед, інформаційних технологій.
Господарська структура являє собою універсальний набір галузей,
підгалузей та виробництв, орієнтованих на забезпечення потреб не тільки
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внутрішніх, а й світового ринку. Інформація стала провідним економічним
ресурсом.
У країнах з перехідною економікою пріоритетну роль відіграють
структурна перебудова економіки, яка повинна забезпечити виконання
завдань завершальних циклів індустріального суспільства.
У найменш розвинутих країнах ще чекають свого вирішення проблеми
аграрної цивілізації (продовольча криза, відстала соціальна структура), також
питання індустріальної епохи та втілення засад інформаційного суспільства
.Економічна думка наприкінці 20 ст. розвивається в рамках таких
теорій, як економічна теорія пропозиції, теорія раціональних очікувань, в
рамках нової течії – неоінституціоналізму. Розглянемо дані теорії.
Підхід представників економічної теорії пропозиції схожий з підходом
монетаристів. А саме, спочатку доводиться що економічні проблеми такі як
інфляція,

безробіття,

економічний

спад

пов'язані

із

зовнішніми

ефектами(неправильна державна політика, діяльність профспілок), які
перешкоджають

дію

механізму

саморегулювання

ринку,

а

потім

пропонуються заходи по усуненню даних зовнішніх ефектів, з тим, щоб
поліпшити ефективність роботи сил вільної конкуренції.
Проте, на відміну від монетаристів, їх теорія направлена не стільки на
встановлення економічної рівноваги, скільки на економічне зростання. Тільки
на відміну від кейнсіанців основою даного економічного зростання є не
попит, а пропозиція. Тому, вся критика, яку висувають представники
економічної теорії пропозиції направлена на усунення негативних наслідків,
які заважають дії сил вільної конкуренції не сама по собі, а у зв'язку із
стимулюванням пропозиції, і як наслідок економічним зростанням.
Дана критика є виявленням негативних рис і реалізацією практичних
рекомендацій в економічній політиці, виконання яких повинне привести до
економічного зростання.
Представники економічної теорії пропозиції говорять, що держава через
систему соціального забезпечення тільки збільшує ―природний рівень
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безробіття‖, оскільки робочі маючи можливість отримувати допомогу не
прагнуть знайти роботу, яка даватиме їм реальну зарплату, яка не відображає
вкладеної праці. Інфляційні процеси, затверджують прихильники економічної
теорії пропозиції пов'язані з підвищенням податків, компенсація яких
досягається підвищенням цін.
Прихильники економічної теорії пропозиції не тільки хочуть обмежити
вплив держави(бюджетний дефіцит, високі податкові ставки), яка обмежує
заощадження, що є основою приватного підприємництва, але, з іншого боку,
щоб усунути зовнішній негативний вплив інших чинників, що перешкоджає
розвитку вільної конкуренції виступають за збільшення заощаджень, які у
свою чергу приведуть до зростання пропозиції інвестицій, робочої сили і як
наслідок викличуть економічне зростання. Іншими словами, саме в
стимулюванні пропозиції представники економічної теорії пропозиції бачать
основну причину економічного зростання.
Механізмом

сприяючим

зростанню

пропозиції

є

їх

концепція

оподаткування, яку повинна проводити держава.
Прихильники теорії пропозиції, так само як і монетаристи, вимагають
від держави дій, направлених на мобілізацію ринкового потенціалу
економіки, підтримку системи вільного підприємництва. Якщо монетаристи
дані дії зводять до заходів по довгостроковому грошовому регулюванню, то
прихильники теорії пропозиції такі дії пов'язують з податковою політикою
держави. Зокрема, для стимулювання ринкового механізму саморегулювання
передбачається зменшення граничних податкових ставок. Більшою мірою це
стосується тих податків, які дадуть максимальну граничну віддачу з погляду
зростання капіталу і зайнятості( податки на доходи від капіталовкладень,
податки для осіб з високими доходами). Як наслідок, такі дії повинні
привести до збільшення заощаджень, а значить зростання сукупних
інвестицій. Це, зокрема, сприятиме утворенню нових робочих місць., причому
без збільшення інфляції.
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Підставою для таких прогнозів є опора на закономірність, що існує в
економіці, між податковими ставками і надходженнями до бюджету, яка
отримала назву ефект Лафера. Таким чином, прихильники теорії пропозиції
стійке економічне зростання пов'язують з регулюванням пропозиції
заощаджень і кредитних ресурсів за допомогою податкової реформи.
У 80-і рр. ряд принципів теорії пропозиції разом з розробками
монетаристів були покладені в основу економічної політики уряду США і
Великобританії.
Свого часу, аналізуючи економічні явища в 18 столітті Сміт
запропонував свою теорію, яка давала їх розуміння. Також дана теорія була
рецептами розвитку економіки різних країн з метою збільшення їх добробуту.
У основі теорії лежало декілька передумов: про ―економічну людину‖, про
―невидиму руку‖, про ―природний порядок‖. Головною дійовою особою
господарського життя була ―економічна людина‖ – людина, єдиним мотивом
поведінки якого є отримання вигоди. Впоследствие, в кінці 19-го століття в
роботах маржиналістів межі економічної людини уточнюються, а саме в його
поведінку закладається раціональність, максималізація своєї вигоди. Дане
уточнення

пов'язане перш за все із зміною загальній ситуації

в

господарському житті того часу, а саме коли на зміну вільно конкурентному
ринку приходить ринок недосконалої конкуренції.
Проте, зміни, які відбуваються в господарському житті країн в кінці 20го століття так чи інакше приводять до появи нових концепцій про людину, і
в цілому через нього дають розуміння господарського життя. Так,
представники теорії раціональних очікувань своє розуміння економічних
явищ будують на основі поведінки раціональної людини, основним мотивом
якої є раціональні очікування. Проте, дана раціональність відрізняється від
раціональності маржиналістів. Якщо маржиналісти раціональність поведінки
людини неявно пов'язували з абсолютним знанням майбутнього даним
господарюючим суб'єктом, то представники нової школи(―нові класики‖)
вважають, що насправді людина не володіє інформацією про своє майбутнє.
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Його поведінка – це поведінка в умовах невизначеності. Проте, навіть в цих
умовах чоловік буде все одно діяти раціонально. Якщо маржиналісти
говорили про абсолютне знання, яке знаходиться у людини, то представники
школи раціональних очікувань розглядають знання як певне благо, і людина
прагне використовувати його оптимально. Таке оптимальне використання
знання не що інше як засіб для коректування своїх раціональних очікувань.
Якщо причини таких макропоказників як безробіття, інфляція Кейнс
пояснював іншими макропоказниками, наприклад сукупним попитом,
інвестиціями, національним доходом, то нові класики пояснюють зміни
макропоказників – мікропоказниками.
Консерватизм вельми популярний в кінці 20-го століття викликав до
життя новий економічний напрям – неоінституціоналізм. Посилаючись на
зв'язок між теоріями інституціоналізма і неоінституціоналізма останній часто
визначають

як

―нова

інституційна

теорія‖.

Зв'язок

останньої

з

інституціоналізмом полягає в тому, що і одна і інша теорія свій аналіз
зосереджують на інституційному середовищі. Проте, методика і теоретичний
зміст ―нової інституційної теорії‖ спирається на традиції неокласичного
напряму, хоча і значно реформує їх.
Для неокласичних моделей були характерні спрощені уявлення, згідно
яким взаємодія економічних агентів здійснюється без витрат і тертя. Вони
абстрагувалися від особливостей інституційного середовища, припускаючи,
що трансакційні витрати є нульовими, що права власності чітко
розмежовані і надійно захищені, що контракти, що укладаються, є
повними (тобто враховує будь-хто, скільки завгодно віддалені події) і
підлягають неухильному виконанню.
Фактично це занурювало економічний аналіз в інституційний
вакуум, перетворювало інститути на нейтральний чинник, не заслуговуючий
уваги

економістів.

Неоінституціоналізм

відмовляється

від

такого

спрощеного підходу, підкреслюючи, що насправді трансакційні витрати
завжди позитивні, що права власності ніколи не бувають повністю визначені і
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абсолютно надійно захищені, що будь-які контракти є неповними, а їх
учасники схильні до порушення узятих на себе зобов'язань.
Хоча дослідження інститутів складав головний зміст "старого"
інституціоналізма,

його

прихильники

вважали

за

краще

оперувати

категоріями, запозиченими з інших дисциплін (соціології, психології і т.
д.), вважаючи невідповідними для цього методи найекономічнішої науки. Як
наслідок, вони повністю ігнорували той факт, що існування інститутів
зв'язане з певними вигодами і витратами і що залежно від їх співвідношення
міняється

поведінка

економічних

агентів.

Центральна

ідея

неоінституціоналізму полягає в тому, що інститутами є знаряддя по
економії трансакційних витрат. В той же час в нім підкреслюється, що їх
формування і функціонування у свою чергу вимагає чималих витрат. Такий
підхід відкрив можливість для осмислення різних форм соціальної
організації в термінах економічної теорії.
Як

інституційне

середовище

у

―новій

інституційній

теорії‖

розглядаються фундаментальні політичні, соціальні і юридичні правила, в
рамках яких протікають процеси виробництва і обміну (наприклад, такі
основоположні права, як конституційне право, контрактне право, виборче
право, майнове право і ін.). Правила, регулюючі відносини в публічній сфері,
вивчає теорія суспільного вибору (Дж. Б’юкенен, Г.Таллок, М. Олсон і ін.);
правила, регулюючі відносини в приватній сфері, – теорія прав власності (Р.
Коуз, А. Алчиан, Р. Демсец, Р. Познер і ін.), правила регулюючі внутрішню
структуру і роботу організацій ( У. Меклінг, М.Дженсен і ін.), трансакційний
підхід до вивчення економічних організацій спирається на ідеї Р. Коуза.
Неоінституціоналізм базується на певній методології, яка включає
наступні принципи:
1.

Мікроекономічний аналіз. ( Розвиток до межі методологічного

індивідуалізму, слідством чого є вивчення відносин
общностей як фірма і держава).

усередині таких
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Трансакційний підхід. (Якщо в неокласичній теорії чоловік діє

2.

в умовах обмежених ресурсів, зокрема фізичних і технологічних, то
неоінституціоналісти вводять в теорію новий клас обмежень, а саме
обмеження обумовлені інституційною структурою суспільства – недостатньо
певних прав власності, великих трансакційних витрат, ситуацій риски і
невизначеності).
Реалістичний опис процесу ухвалення рішень. (Якщо в

3.

неокласичних теоріях чоловік розглядається як гіперраціональна істота, то в
новій інституційній теорії чоловік розглядається як істота не володіє повною
інформацією. Тому, відносно нього можлива опортуністична поведінка і, крім
того,

сама

людина

може

виступати

ініціатором

такої

поведінки.

Опортуністична поведінка визначається як переслідування власного інтересу,
що доходить до віроломства, наприклад представляти послуги меншого
об'єму і гіршої якості, чим передбачалося).
Одна з основних особливостей неоінституціоналізму полягає в тому, що
якщо в неокласичних теоріях обмін здійснюється миттєво і без додаткових
витрат, то тут обмін розглядається не як миттєвий акт, а як процес,
проведення якого має безліч можливостей. Витрати, що виникають в даному
процесі будуть пов'язані з витратами супроводжуючими взаємодію між
агентами що здійснюють обмін. Як показує в своїх роботах Р. Коуз такі
витрати існують, і при кожній операції ―необхідно проводити переговори,
здійснювати нагляд, встановлювати взаємозв'язки, усувати розбіжності‖. Ці
витрати

Коуз

назвав

трансакційними,

або

―витратами

використання

ринкового механізму‖. Але якщо ці витрати реальні ( а так воно і є насправді),
то всяка господарююча одиниця встає перед вибором: чи треба оплачувати
подібні витрати або ж дешевше і швидше проводити необхідні нею товари і
послуги самостійно? Саме прагненням уникати витрат по висновку операцій
на ринку можна, на думку Коуза, пояснити існування фірми, в якій аллокація
ресурсів відбувається адміністративним шляхом( за допомогою наказів, а не
на основі цінових сигналів). Фірма існуватиме лише до тих пір, поки вона

16

реалізує функцію координації при менших витратах, чим це досягалося б при
ринкових операціях.
Розвиваючи

свої

ідеї

Коуз

приходить

до

аналізу

витрат

супроводжуючих взаємодію економічних агентів в цілому, усередині всього
суспільства. У своїй роботі ―Проблема соціальних витрат‖ (1960) Коуз
розглядає проблему зовнішніх ефектів (екстерналій) – побічних результатів
будь-якої діяльності, які стосуються не безпосередніх її учасників, а третіх
осіб. Наявність екстерналій може приводити як до позитивних следствиям
(мощення вулиць, квітники, лужки ) так і до негативних (шкідливі викиди в
атмосферу, забруднення річок). У разі негативних зовнішніх ефектів приватні
витрати виявляються нижчими соціальних, держава необхідна через систему
штрафів втручається у взаємодію сторін, з тим щоб компенсувати розбіжність
між приватними і соціальними витратами. У разі позитивних екстерналій –
держава також повинна втручатися з метою субсидування і заохочення
позитивної розбіжності між приватними і соціальними витратами.
Проте, в своїй теоремі Коуз доводить, що екстерналії взагалі зникнуть і
перестануть бути проблемою якщо права власності сторін ясно визначені і
наказані, трансакційні витрати рівні нулю, а сторони твердо дотримуються
результатів добровільного обміну. З теореми Коуза виходить, що виконання
даних умов взагалі знімає проблему екстерналій, оскільки останні з'являються
коли права власності розмиті, і екстерналії не мають місця оскільки в даному
випадку зовнішні витрати стають внутрішніми.
Піонерські роботи Коуза дали поштовх до появи цілої групи теорій в
рамках інституційного напряму. Так економічна теорія прав власності
асоціюється в першу чергу з ім'ям А. Алчиана, який вважається її
засновником. Економічне значення прав власності — факт достатньо
очевидний, проте саме А. Алчиан.а услід за ним Г. Демсец поклали початок
строгому економічному аналізу даної проблеми. Під системою прав
власності у неоінституціоналізмі розуміється вся безліч норм, регулюючих
доступ до рідкісних ресурсів. Ці норми можуть санкціонуватися не тільки
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державою, але і суспільством — у вигляді звичаїв, моральних установок,
релігійних заповідей. Згідно наявним визначенням, права власності
охоплюють як фізичні об'єкти, так і об'єкти безтілесні (скажімо, результати
інтелектуальної діяльності). Сточування зору суспільства, права власності
виступають як “правила ігри”, які упорядковують відносини між окремими
агентами. З погляду індивіда, вони предстають як ―пучки правомочностей”
на ухвалення рішень з приводу того або іншого ресурсу. Кожен такий
―пучок‖ може розщеплюватися так, що одна частина правомочності
починає належати одному агентові, інша — іншому і так далі Права
власності мають < поведінкове значення; одні способи дій вони заохочують,
інші — пригнічують (через заборони або підвищення витрат) і в цьому своїй
якості впливають на економічний вибір. До основних елементів пучка
прав власності зазвичай відносять 1) право на виключення з доступу до
ресурсу інших агентів; 2) право на використання ресурсу; 3) право на
отримання від нього доходу; 4) право на передачу всієї попередньої
правомочності. Чим ширше набір правомочності, закріпленої за ресурсом,
тим вище його цінність. Згідно неоінституціональной теорії, будь-який акт
обміну є не що інше, як обмін ―пучками прав власності‖. Каналом, по якому
вони передаються, служить контракт. Це ще один ключовий термін нового
підходу, що пов'язує ланку між поняттям прав власності і поняттям
економічної організації. Контракт фіксує, які саме правомочність і на яких
умовах підлягають передачі. Тим самим він обмежує майбутню поведінку
сторін, причому ці обмеження приймаються ними добровільно. Контракт тим
складніше, чим складніше залучені в обмін, блага і чим складніше структура
тих, що відносяться до них трансакційних витрат. Необхідною умовою
ефективної роботи ринку є точне визначення, або ―специфікація”, прав
власності. Чим ясніше визначені і надійніше захищені права власності, тим
тісніше зв'язок між діями економічних агентів і їх добробутом. Тим самим
специфікація підштовхує до ухвалення економічно найбільш ефективних
рішень. Зворотне явище — ―розмивання” прав власності — має місце тоді,
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коли вони неточно встановлені і погано захищені або підпадають під різного
роду обмеження. Принципова теза нової інституційної теорії полягає в
тому, що специфікація прав власності не безкоштовна. Часом вона вимагає
величезних витрат. Ступінь її точності залежить тому від балансу
вигод і витрат, супроводжуюче встановлення і захист тих або інших
прав. Звідси витікає, що будь-яке право власності проблематичне — в
реальній економіці воно не може бути з вичерпною повнотою визначене і з
абсолютною надійністю захищене. Його специфікація — это завжди питання
міри. Неоінстітуціональна теорія не обмежилася визнанням неповноти
реально існуючих прав власності. Вона пішла далі і піддала порівняльному
аналізу різні правові режими — загальній, приватній і державній власності.
Це вигідно відрізняє її від традиційної неокласичної теорії, в якій зазвичай
передбачалися умови режиму приватної власності, що ідеалізувалися.
Ще однією теорією в рамках неоінституціоналізму є теорія економічної
організації. У ній ефект роботи організації на ринку розглядається не стільки з
погляду економічних показників, скільки з погляду інституційних основ
організації. Так, ефективність роботи фірми зв'язується в першу чергу з
низькими трансакційними витратами усередині фірми і наявністю чітких прав
власності.
Дослідження політичного механізму формування макроекономічних
рішень в рамках неоінституціоналізму проводиться в теорії суспільного
вибору, яка в закінченій формі була сформульована в роботах Дж. Б’юкенена,
Д. Мюллера, У. Неськанена і ін. Безперечний великий вплив на формування
теоретических основ теорії надали роботи Дж. Б’юкенена. Зокрема, учений
при аналізі політики запропонував розглядати останню по аналогії з ринком.
Відмінність лише в тому, що ―на ринку люди міняють яблука на апельсини, а
в політиці – погоджуються платити податки в обмін на блага, необхідні всім і
кожному: від пожежної охорони до суду. Держава – це арена конкуренції
людей за вплив на ухвалення рішень, за доступ до розподілу ресурсів, за
місця на ієрархічних сходах. Проте держава – це ринок особливого роду. Його
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учасники мають незвичайні має рацію власності: виборці можуть вибирати
представників в найвищі органи держави, депутати – приймати закони,
чиновники – стежити за їх виконання. Виборці і політики трактуються як
індивіди, що обмінюються голосами і передвиборними обіцянками.
Аналізуючи політичні процеси по аналогії з процесами ринку
прихильники

теорії

суспільного

вибору

застосовуючи

економічну

термінологію виявляють негативні риси, усунення яких допоможе проводити
ефективну політику.
Ще однією теорією належала до інституціоналізму є нова економічна
історія. Ця дисципліна також виникла в США на рубежі 50—60-х рр. Її
лідери протиставляли свої погляди ―старої‖ історії народного господарства
ведучої початок від історичної школи в Германії), вважаючи її описової,
еклектичної і позбавленої серйозної теоретичної основи. Сама (нова
економічна історія прагне тлумачити історичний процес з погляду еволюції
інститутів, теорії прав власності трансакціних витрат. Провідною фігурою
серед лідерів нової історико-економічної дисципліни є американський
учений Д. Норт. Інститути визначаються їм як контрактні утворення,
направлені на отримання вигод обміну і розподілу праці. У їх складі він
виділяє: а) формальні обмеження у вигляді правил і розпоряджень; би)
процедури по виявленню і присічінню поведінки, що відхиляється від
встановлених правил; у) моральні норми, що обмежують сфери дії
формальних правил і процедур (звичаї і традиції можуть служити
ефективним замінником формальних інститутів, забезпечуючи значну
економію ресурсів). Основна дилема історії бачиться Д. Норту так: реалізація
переваг добровільного обміну, які відкриваються в ході розподілу праці, що
росте, можлива лише за умови невисоких трансакційних витрат. Головна
функція соціальних інститутів полягає в тому, щоб забезпечувати зниження
трансакційних витрат, відкриваючи дорогу складнішим видам операцій.
Проте чим глибше розподіл праці, тим вище виявляються трансакціні
витрати. По-перше, із-за збільшення витрат по вимірюванню кількості і
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якості обмінюваних товарів і послуг. По-друге, із-за зростання витрат на
специфікацію прав власності і захист контрактів, оскільки спеціалізація, що
заглиблюється, підриває консенсусну ідеологію, яка об'єднувала традиційні
суспільства і полегшувала операції між їх членами.
4. Особливості економічного розвитку Європи в умовах інтеграції.
Інтеграція розвивається перш за все в районах з найбільш розвинутим
господарством та інтенсивним протіканням НТР. Історично Західна Європа
стала найбільш виразною формою розвитку інтеграції: сформувався єдиний
"господарчий простір", спільна економічна система та механізм політичного
реформування у формі Європейського Союзу (ЄС).
Характеристика основних етапів європейської інтеграції представлена
на наступному малюнку.
Характеристика інтеграційних процесів
Етапи
Утворення
у
1951 р. Європейського об'єднання вугілля і сталі (ЄОВС)
Зона
вільної
з метою захисту європейських економік від негативного впливу
торгівлі

Митний союз

Спільний ринок

американської конкуренції. До нього ввійшли Франція, ФРН, Італія,
Бельгія, Нідерланди, Люксембург. Ця міжнародна організація,
об'єднавши
кам'яновугільну,
залізорудну,
металургійну
промисловості, контролювала 60% виплавляння сталі, 50 %
видобутку кам'яного вугілля в Західній Європі.
Митний союз передбачає ліквідацію митних кордонів між
країнами-членами для вільного пересування товарів, встановлення
єдиного зовнішньоекономічного тарифу і проведення спільної
зовнішньоторговельної політики по відношенню до третіх країн. Для
цього члени ЄОВС у 1957 р. заснували у Римі Європейське
Економічне Співтовариство (ЄЕС) та Європейське Співтовариство з
Атомної енергії (Євроатом).
Спільний ринок характеризується узгодженою галузевою політикою
спеціалізації; створенням наднаціональних інститутів, які приймають
на себе частину національного суверенітету його членів; створенням
фінансових структур і фондів, координуючих економічну політику
союзу. У 1958 р. для ЄЕС та Євроатома були створені Комісія
(виконавчий орган), Рада Міністрів (законодавчий орган),
Європейський парламент (консультативний орган). З 1967 р. ці
установи стали спільними і для ЄОВС.
Наступним етапом інтеграції стає створення спільного внутрішнього
ринку, що забезпечує не тільки вільне переміщення товарів, але й
вільний рух послуг, капіталу і робочої сили та передбачає подальший
розвиток наднаціональних органів управління у напрямку
гармонізації економічної політику в цілому, уніфікації національних
законодавств. Було вироблено єдину сільськогосподарську політику.
Нарада в Гаазі у 1969 р. винесла постанову про включення монетарної
сфери в інтегральний процес. У 1971 р. країни-члени ЄЕС передали
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співтовариству свої законодавчі повноваження. У 1973-1974 рр.
членами ЄЕС стали Великобританія, Ірландія і Данія.

Економічний і створюється єдиний економічний, валютно-фінансовий, правовий та
валютний союз інформаційний простір, незалежна система Центральних банків на

Політичний
союз

чолі з Банком ЄС. У 1979 р. з’являється Європейська валютна система
з єдиною розрахунковою одиницею ЕКЮ. Розширилися права
парламенту. У 1984 р. Греція, а у 1986 р. Іспанія і Португалія стали
членами ЄЕС. У 1992 р. була підписана Маастрихтська угода, що
заснувала Європейський союз.
реалізується на підставі переробленої Маастрихтської угоди і
передбачає перехід країн-учасниць до спільної зовнішньої політики і
спільної політики безпеки, введення єдиного громадянства,
співробітництво в області правосуддя і внутрішніх справ, розширення
діяльності у сфері культури, освіти і захисту прав та інтересів всіх
громадян. У рамках ЄС створена унікальна система інститутів двох
типів - міждержавних і наднаціональних (Європейський Парламент,
Європейська Рада, Рада міністрів, Європейська комісія, Європейський
суд, Європейський Інвестиційний Банк та ін.). Такий подвійний
принцип формування керівних органів ЄС сприяє підтримці балансу
між інтересами окремих держав-членів та інтересами Європейського
Союзу в цілому. У 1995 р. членами ЄС стали Фінляндія, Австрія,
Швеція. У 2002 р. була введена єдина валюта ЄС - євро. У травні
2004 р. до складу ЄС були прийняті ще 10 країн Центральної та
Східної Європи (Угорщина, Румунія, Польща, Чехія, Словаччина,
Словенія, Литва, Латвія, Естонія).В мае 2004 г. в состав ЕС были
приняты еще 10 стран - Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта,
Польша, Словакия, Словения, Чехия, Эстония. 1 января 2007 г. в ЕС
были приняты Болгарія, і Румунія.

В процесі розвитку ЄС істотно зміцніли його міжнародні позиції. На
перших порах основу зовнішніх зв'язків ЄЕС становили преференційні
торговельні угоди з колишніми колоніями європейських країн. Тепер
Євросоюз має розгалужену мережу угод і діалогів з більшістю країн, регіонів
і інтеграційних об'єднань світу. його міжнародне співробітництво охоплює
економіку, політику, правопорядок, науку, культуру і т.п. ЄС просуває свої
цінності і інтереси на світовій арені, бере активну участь в роботі
міжнародних організацій і в реформі існуючої системи міжнародних
відносин.

